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Inleiding
Voor u ligt het onderwijsprofiel van de Schelp.
De Schelp is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met een Speciaal
Onderwijs afdeling en een Voortgezet Speciaal Onderwijs afdeling. De leeftijd van onze
kinderen loopt van 4 tot 12 jaar in het SO en 12 tot 20 jaar in het VSO.
Missie.
Wij zijn een op ontwikkeling en samenwerking gerichte, zorgzame, veelzijdige en
verdraagzame school met een interconfessionele identiteit. Wij bieden leerlingen met soms
zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid
een plaats vinden in de maatschappij. Door samen hard te werken en een intensieve, op
maat gesneden begeleiding, krijgt ieder kind bij ons de maximale voorwaarde om verder te
groeien, waarbij wij de lat bij onszelf en het kind hoog leggen. Het onderwijsaanbod aan elk
kind wordt gestuurd door het bij een kind horend ontwikkelingsperspectief en het te
verwachten uitstroomprofiel.
In vogelvlucht
Passend onderwijs
Passend onderwijs gaat uit van de driedeling basiszorg, breedtezorg en dieptezorg.
Op de Schelp wordt dieptezorg aangeboden (Zie ook indicatiecriteria, bijlage A).

Indeling van leerlingen op de Schelp:
Indicatoren

1

2

3

4

5

Verstandelijke
beperking

Diep

Ernstig

Matig

Licht

Licht tot geen

IQ bereikt

0-20

20-35

35-50

50-70

>70

Bereik
ontwikkelingsleeftijd

0-2 jaar

2-4 jaar

4-7 jaar

7-12 jaar

Kalenderleeftijd

De indeling van deze vijf groepen is gebaseerd op:
*De indeling in de ernst van een verstandelijke beperking (DSM-IV-TR)
*De fasen van cognitieve ontwikkeling van Piaget
*De theorie over ontwikkelingsleeftijden (Dosen, 2008;Kraijer&Plas, 2006)
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Als een leerling op de Schelp kan beginnen, dan stellen wij drie vragen:
Welke te verwachten leermogelijkheden heeft een kind
--> ontwikkelingsperspectief
Waar kan een leerling na de Schelp naar toe?
--> uitstroombestemming
Wat moet een leerling daarvoor vervolgens op de Schelp leren?
Deze vragen blijven gedurende de hele schoolloopbaan van de leerling actueel.
We leggen daarbij voor elk kind de lat zo hoog mogelijk.
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van een kind op meerdere momenten getoetst en besproken.
De resultaten van de toetsen en observaties kunnen leiden tot een bijstelling van zowel het
ontwikkelingsperspectief als de te verwachten uitstroombestemming.
Hieronder vindt u de mogelijke uitstroombestemmingen.
VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML
SBO/PRO

Dagbesteding
Dagbesteding Dagbesteding Arbeid
belevingsgericht in kleine
Arbeidsgericht Sociale
werkplaats
groepen
arbeidsgericht

VSO ZML
SBO/PRO
Arbeid
Vrije bedrijf

Het onderwijsaanbod op de Schelp is gebaseerd op deze 5 uitstroombestemmingen.
Op de Schelp krijgen leerlingen die dat nodig hebben, in of buiten de les logopedie,
fysiotherapie, ergotherapie, creatieve therapie. Op dit moment doen we ook ervaring op
met muziektherapie.
De samenwerkingsgerichtheid van de Schelp is binnen de school goed te zien. Ook buiten de
school zijn, naast de intensieve contacten met ouders, veel contacten met partners uit,
zowel onderwijs- als zorgvoorzieningen, werkvoorzieningen, dagbestedingen en het vrije
bedrijf.
We hebben elkaar nodig om vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen goed afgestemd te
blijven.
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Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Naam leerling:
Geboortedatum:
Startdatum:
Schoolverloop:
Huidige
klas/groep
Indicatienummer:
Soort indicatie:
Indicatie geldig
tot:
Datum opstelling:
Opgesteld door:

Leerling kenmerken
Cognitief
Sociaal/emotioneel
Fysiek
Maatschappelijk
Leertijd
Communicatie

Compenserende
factoren

Belemmerende
factoren

Doel

Leren leren
Didactische
ontwikkeling
(taal/rekenen)
Sociaal en
emotionele
ontwikkeling
Pedagogische
afstemming
(aanpak en
instructie)
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Instroomniveau bij plaatsing.
(zie voor uitsplitsing per leerlijn de bijlage niveau Leerlijnen SO/VSO)
1

Domeinen/
leerlijn

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sociaal en
emotionele
ontwikkeling
Zelfstandigheid
Leren leren
Maatschappelijke
redzaamheid
Arbeidsvaardigheden
Mondelinge taal
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Spelling
Rekenen

Uitstroombestemming SO/VSO (op basis van dossier bij plaatsing)
VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML
SBO/PRO

VSO ZML
SBO/PRO

Dagbesteding
belevingsgericht

Dagbesteding
activiteiten
gericht

Dagbesteding
Arbeidsgericht

Arbeid
Sociale
werkplaats

Arbeid
Vrije bedrijf

Aan deze
leerling wordt
toegekend

Afwijkende onderdelen:
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Leerroute met (doel) niveaus SO/VSO
Domeinen

VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML

VSO ZML
SBO/PRO

VSO ZML
SBO/PRO

Dagbesteding
belevingsgericht

Dagbesteding
activiteiten
gericht

Dagbesteding
Arbeidsgericht

Arbeid
Sociale
werkplaats

Arbeid
Vrije
bedrijf

Sociaal en
emotionele
ontwikkeling
Zelfstandigheid
Leren leren
Maatschappelijke
redzaamheid
Arbeidsvaardigheden
Mondelinge taal
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Spelling
Rekenen

Leerroute
SO onderbouw

SO bovenbouw

VSO onderbouw

VSO bovenbouw

VSO middenbouw
Domeinen
sociaal en emotionele
ontwikkeling
zelfstandigheid
leren leren
maatschappelijke
redzaamheid
arbeidsvaardigheden
mondelinge taal
begrijpend lezen
technisch lezen
spelling
rekenen
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Evaluatie Leerroute:
blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Datum
evaluatie
Ingevuld door:

Bijzonderheden
evaluatie
(met leerlijn)
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Schooljaar 2014-2015 leerdoelen, lesinhoud en lesmiddelen
Doel leerlijn

Lesstofinhoud
Methode, boek

Bijzonderheden

Sociaal en
emotionele
ontwikkeling
Zelfstandigheid
Leren leren
Maatschappelijke
redzaamheid
Arbeidsvaardigheden
Mondelinge taal
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Spelling
Rekenen

9

Evaluatie schooljaar 2014-2015
Voortgang leerling kenmerken:
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Cognitief
Sociaal/emotioneel
Fysiek
Maatschappelijk
Leertijd
Communicatie

Evaluatie leerlijnen:
2014-2015
Sociaal en
emotionele
ontwikkeling
Zelfstandigheid
Leren leren
Maatschappelijke
redzaamheid
Arbeidsvaardigheden

Mondeling taal
Begrijpen lezen
Technisch lezen
Spelling
Rekenen
De evaluatie leidt mogelijk tot bijstelling van de leerling kenmerken, integratief beeld en
advies aan de CvB over de uitstroombestemming en de daarbij behorende leerroute.
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Verantwoording ontwikkelingsperspectief
Op basis van de gemeten leeropbrengsten en observaties d.d. …… wordt de
uitstroombestemming en de daarbij behorende leerroute wel/niet gewijzigd in ……….
Ja, op de volgende punten:

Datum:

Handtekeningen voor gezien
Ouders

School

Datum:

Datum:
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Pedagogisch en didactisch handelen
Pedagogisch handelen

Het creëren van een warm pedagogisch klimaat en een veilige omgeving is een voorwaarde
voor een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De leerling kan zich
dan richten op zijn ontwikkelingsopgaven.
De meest bepalende persoon bij het tot stand komen van dit klimaat is de groepsleerkracht.
Hij of zij is een krachtig instrument bij het in gang zetten van interventies om te komen tot
een gewenst klimaat in de klas.
De leerkracht











toont in gedrag en taalgebruik respect voor collega’s, ouders en leerlingen
bevordert het onderlinge respect bij de leerlingen
creëert een sfeer waarin de leerlingen zich veilig en geborgen voelen
hanteert duidelijke, uniforme omgangsregels
toont een positieve houding met persoonlijke aandacht voor de leerlingen
stimuleert en ondersteunt het zelfvertrouwen van de leerling
stimuleert zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij de leerling
zorgt in de groepen voor structuur
zorgt voor een ordelijke, functionele en uitdagende leeromgeving
geeft op school het goede voorbeeld

Didactisch handelen
Voor alle kinderen zijn de basisbehoeften dezelfde. Het is van belang, dat de leerkracht alle
leerlingen begrijpt en het handelen afstemt op het versterken van deze behoeften, te weten:
relatie, competentie en autonomie.
1. Relatie: behoefte aan veiligheid en acceptatie;
2. Autonomie: behoefte aan zelfstandigheid en het zelf keuzes mogen maken.
3. Competentie: behoefte aan een positief zelfbeeld.
De manieren waarop leerkrachten aan deze basisbehoeften tegemoet kunnen komen zijn:
interactie, instructie en klassenorganisatie.
Interactie
De leerkracht zorgt ervoor, dat de leerlingen zich geaccepteerd voelen door de leerkracht en
door elkaar. Zij hebben het gevoel dat zij in hun waarde worden gelaten en zichzelf kunnen
en mogen zijn. De leerkracht is ontvankelijk voor de signalen van de leerlingen. Ze
ondersteunt ze emotioneel en geeft ze ruimte. Ze reageert op een adequate manier op de
signalen van de kinderen. De leerkracht spreekt in korte zinnen en gebruikt concrete taal.
Waar nodig wordt de communicatie visueel gemaakt en het spreektempo aangepast (zie ook
onderdeel “communicatie” later in dit onderdeel). De leerkracht benoemt het gewenst gedrag
van de leerling en beloont dit gedrag effectief. Het uitgangspunt is, dat elk kind van nature
goed is. Bij ongewenst gedrag gaat de leerkracht in eerste instantie uit van onmacht, negeert
het gedrag of reageert op een kalme en zakelijke manier. De interventie van de leerkracht is
gericht op het tot rust laten komen van de leerling. De leerkracht is voor ieder kind
beschikbaar. Enkele mogelijkheden om de leerling het gevoel van beschikbaarheid te geven
zijn: iedere leerling persoonlijk begroeten bij binnenkomst en weggaan, serieus ingaan op
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wat de leerling te vertellen heeft, voor langere tijd praten met ieder kind, interacties laten
ontstaan tussen kinderen.
Instructie
De leerkracht heeft hoge maar reële verwachtingen van de leerlingen. De instructie wordt gekenmerkt
door het creëren van succeservaringen. Daartoe geeft
de leerkracht instructie en laat activiteiten verrichten op het eigen niveau van de leerling. De leerling
wordt geholpen op moeilijke momenten. De leerkracht kent het belang van het geven van
complimenten. Door het geven van positieve feedback krijgt de leerling gelegenheid om aan zijn
zelfvertrouwen te werken. De leerkracht geeft de leerling kansen actief mee te werken aan zijn
ontwikkeling. Ze geeft de leerling kansen autonoom te zijn: laat de leerling zelf keuzes maken en
moedigt eigen initiatieven aan.
De leerkracht hanteert daarbij het volgende lesmodel
Passend Lesmodel
Introductie
De leerkracht geeft de start van de activiteit duidelijk aan.
De leerkracht sluit aan bij wat bekend is, activeert voorkennis, herhaalt vorig activiteit.
De leerkracht bespreekt de inhoud en doel van de activiteit.
De leerkracht vertelt wat de leerlingen gaan doen en met wie en waar.
De leerkracht gebruikt concrete taal (met ondersteuning) op niveau.
Instructie
De leerkracht creëert betrokkenheid door de juiste vragen te stellen.
De leerkracht laat de leerlingen waarnemen.
De leerkracht daagt de leerlingen uit om te handelen.
De leerkracht geeft de leerlingen duidelijke en passende opdrachten.
De leerkracht gebruikt concrete taal (met ondersteuning) op niveau.
Begeleid inoefenen
De leerkracht laat de leerlingen reageren op elkaars ideeën.
De leerkracht laat de leerlingen het handelen benoemen en terug kijken.
De leerkracht geeft een nieuwe uitdaging door meer voorbeelden en vragen stellen.
De leerkracht daagt de leerlingen uit tot zelf oplossend te denken.
De leerkracht geeft verlengde instructie op niveau.
De leerkracht houdt voldoende rekening met de niveauverschillen.
De leerkracht varieert verschillende werkvormen.
De leerkracht gebruikt concrete taal (met ondersteuning) op niveau.
Verwerking
De leerkracht bespreekt de werkregels met de leerlingen.
De leerkracht geeft aan hoe en wanneer de leerlingen hulp mogen vragen.
De leerkracht laat de werkvorm aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
De leerkracht laat de leertijd aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
De leerkracht laat de inhoud aansluiten bij het niveau van de leerlingen.
De leerkracht geeft de leerlingen regelmatig positieve feedback.
De leerkracht geeft (met de time-timer) de te werken tijd aan.
De leerkracht gebruikt concrete taal (met ondersteuning) op niveau.
Terugkoppeling
De leerkracht sluit de activiteit duidelijk af en houdt de nabespreking direct na de activiteit.
De leerkracht vat het verloop van de activiteit samen.
De leerkracht benoemt het (positieve) werkgedrag van de leerlingen.
De leerkracht laat de leerlingen hun eigen ervaring benoemen.
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De leerkracht sluit af met een compliment.
De leerkracht gebruikt concrete taal (met ondersteuning) op niveau.

Klassenorganisatie

De leerkracht zorgt voor een veilige, duidelijke omgeving, die uitnodigt tot exploratie.
De klassenorganisatie wordt gekenmerkt door duidelijkheid en voorspelbaarheid. Het dag
rooster staat op het bord d.m.v. picto’s en /of tekst. De leerkracht zorgt dat de leerlingen niet
gestoord worden door de omgeving of door andere leerlingen. Ze zorgt dat de leerlingen niet
te vermoeid raken. Er is een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
De grote verschillen, die er bestaan tussen de leerlingen stelt hoge eisen aan het
klassenmanagement. Daarvoor gebruikt de leerkracht het GIP-model.
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Gebruik van GIP
GIP staat voor ‘Groeps- en Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen van
de leerkracht’.
GIP is een veel gebruikte methodiek binnen het speciaal onderwijs.
Het is een manier van werken die school breed kan worden toegepast.
Hoofddoel is de vergroting van de zelfstandigheid van de leerlingen.
GIP geeft de leerlingen meer grip op de opdracht, meer grip op het gedrag en meer grip
op het terugkijken op resultaat en gedrag achteraf.
De leerkracht krijgt met de methodiek een middel in handen dat:
 Krachtig is door de eenvoud
 Dagelijks toepasbaar is
 Overzicht geeft tijdens de les
 Inzicht geeft in het functioneren van de groep
 Ruimte en tijd geeft voor instructie op niveau
 School breed wordt ingezet en dus school breed door leerlingen wordt begrepen

Vanaf 2005 tot nu is GIP altijd een school breed toegepaste methodiek geweest. De IB-er
heeft een GIP opleiding gedaan, informeert nieuwe collega’s bij de invoering en ondersteunt
de collega’s bij de uitvoering en bij vragen. De laatste jaren is de ondersteuning
ondergebracht bij de GIP werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor de continuïteit.
De planning daarvoor is te vinden in een smartplan voor dit jaar en een smartplan voor de
komende vier jaar.
De toegepaste schoollijn is beschreven in een observatielijst voor GIP.
Daarnaast is er een leidraad voor de leerkracht.

Bekijk ook het Schelp-filmpje over een GIP-gestructureerde les op You Tube.

http://www.leraar24.nl/video/3313
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GIP/PLM leidraad voor de leerkrachten


De leerkrachten maken hun gedrag voorspelbaar door het lopen van rondes, door inzicht te
geven in de wijze waarop de les verloopt, door symbolen te hanteren om de kinderen om
te leren gaan met uitgestelde aandacht, door een indicatie te geven van de doorlooptijd van
een les



De leerkrachten werken tijdens de zelfstandige verwerking van de leerstof met een
instructietafel.



De leerkrachten maken op de juiste wijze gebruik van de looprondes. Kernbegrippen
hierbij zijn: systematisch contact met de leerlingen, het onderscheid tussen gevraagd en
ongevraagd aandacht geven, onderscheid tussen hulp en instructie, onderscheid tussen
start-, hulp en eindronde.



De gehanteerde regels over zelfstandig werken zijn duidelijk en worden dagelijks herhaald.
In alle groepen zijn regels zichtbaar opgehangen. De leerkrachten corrigeren regel
gestuurd en niet hardop door de groep.



In alle groepen wordt dagelijks gedurende een periode van 20-60 minuten zelfstandig
gewerkt, waarbij de leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.



De leerkracht bespreekt de indeling van de dag met de kinderen. De indeling is voor de
kinderen zichtbaar in de klas aanwezig.

Indien we aan instructie gaan werken:


De leerkracht past de moeilijkheidsgraad van leerstof aan de tijd voor en kwaliteit van de
instructie. De leerkracht hanteert verschillende instructiedoelgroepen.



De leerkrachten expliciteren doelen en verwachtingen naar de leerlingen zowel naar proces
als naar product.



Alle leerkrachten zijn bekend met het passend lesmodel.



De leerkrachten hanteren het passend lesmodel.



De leerkracht sluit de lessen af met een plenaire terugblik, zowel naar proces als naar
product.



In alle groepen is een start gemaakt met planmatig werken aan de hand van
gedifferentieerde handelings- of groepsplannen. De leerkracht werkt met geclusterde
instructiegroepen.
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Passend Lesmodel in combinatie met
observatielijst GIP

SO / VSO De Schelp.

groep:
leerkracht:
datum:
les:

0 regels / inrichting  randvoorwaarden GIP

observant / leerkracht

Zijn de randvoorwaarden / inrichting aanwezig?
er is een teken voor zelfstandig werken in de klas
er is een teken voor zelfstandig werken voor bezoek
er is een instructieplek
regels zijn zichtbaar opgehangen
dagprogramma is duidelijk en zichtbaar (picto’s /tijd)
Opmerking:

Passend lesmodel
1.1 Introductie
a. Er is een duidelijke start van de les
b. Het doel van de les wordt besproken en in duidelijke context geplaatst.
c. activeren van voorkennis en betrokken maken
d. de opbouw en inhoud van de les wordt besproken
( zichtbaar met picto’s + tekst?)

17

e. Werkafspraken:
- er zijn taakafspraken
- er wordt gewerkt met taakkaarten
- er is wachtwerk
- de kinderen weten wat ze moeten doen als ne niet verder kunnen.
- de kinderen weten wat ze moeten doen, als ze klaar zijn (wachtwerk)
Opmerking:

1.2 instructie en 1.3 begeleide inoefening
a. ongestoorde kortdurende basisinstructie is mogelijk voor alle leerlingen.
b. er wordt voldoende tijd besteed aan geleid inoefen
c. leerstof wordt geselecteerd vanuit groepsplan
d. na de basisinstructie is ongestoorde verlengde instructie mogelijk (zie
groepsplan)
e. er zijn meerder instructiegroepjes (aantal)
f. aantal leerlingen in instructiegroep
Opmerking:

1.4 rondes / taakverdeling – GIP tijdens verwerking
a. GIP wordt dagelijks gebruikt
b.zelfstandig werk sluit aan bij instructie en onderwijsbehoeftes
c.er zijn duidelijke afspraken hoe en wanneer de kinderen hulp mogen vragen.
d. de leerkracht loopt de rondes in vaste volgorde
e.er is een startronde
f.er zijn (een aantal) hulprondes
g.er is een eindronde
h.er is een taakverdeling m.b.t. rondes lopen (inzet assistentes)
i.de duur van de werktijd wordt inzichtelijk gemaakt
j.het naderende einde van de werktijd wordt aangegeven.
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Opmerking:

1.5 Terugkoppeling en afronding
a.er is een duidelijk eind van de les
b. de terugkoppeling vindt direct plaats na de verwerking.
c. de les / het lesdoel wordt samengevat / herhaald
d. er is een evaluatie van het werk: wat ging goed /was moeilijk
e. er is een evaluatie van het gedrag
d. de les wordt afgesloten met een compliment

gedrag
de leerlingen hanteren de regels goed
de leerkracht corrigeert positief op de regel
leerlingen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn
leerlingen weten wat ze moeten doen als ze niet verder kunnen
correctie van gedrag zoveel mogelijk tijdens de ronde
Opmerking:

Lessen waarbinnen GIP wordt gebruikt.
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aandachtspunt

Resultaat van het klassenbezoek

afspraak

afspraak

GIP afspraken zijn voldoende zichtbaar in de
klassenorganisatie

Volgende klassenbezoek in schooljaar

GIP afspraken zijn deels zichtbaar in de
klassenorganisatie

Volgende klassenbezoek op dd.

…………………

Aandachtspunten zijn genoemde afspraken

GIP afspraken zijn onvoldoende zichtbaar in de
klassenorganisatie

Vervolgactie:

Besproken d.d.:
Door:
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Criteria groepsindeling
In de groepsbespreking van april en mei geeft elke leerkracht advies t.a.v. de groepsindeling
voor het komende jaar.
Dat heeft betrekking op de leerlingen van de eigen groep.
Als alle groepsbesprekingen zijn geweest worden alle adviezen naast elkaar gelegd.
Vervolgens gaat de orthopedagoog en de IB-er een concept-groepsindeling maken op basis
van:
 Uitstroombestemming
 Leeftijd
 Advies leerkrachten in groepsbespreking
 Aandachtspunten vanuit het zorgteam
 Kind kenmerken mbt domeinen van het OPP (cognitief, sociaal emotioneel, leren
leren, zelfstandigheid, arbeidsvaardigheden, maatschappelijke redzaamheid)
 Combinatie leerling-leerling
 Combinatie leerling-leerkracht
Het concept wordt voorgelegd aan de coördinatoren en het zorgteam.
Vervolgens wordt het concept voorgelegd aan de leerkrachten.
Vragen en opmerkingen worden besproken.
De indeling wordt vastgesteld.
In de praktijk zien we dat met name de jongere groepen SO worden samengesteld op basis
van leeftijd, aangevuld met de eerder genoemde criteria.
Als een leerling 12 jaar is wordt deze geplaatst in een VSO groep, tenzij op basis van één van
de criteria verlengde SO plaatsing wenselijk is.
In het VSO is uitstroombestemming één van de belangrijkste plaatsingscriteria.
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Structuur in de klas
Voor wie?
Voor kinderen die, om welke reden dan ook, in de klas moeilijk tot werken komen of juist wat
extra steun kunnen gebruiken.
Bij ons op school zijn dat vooral de kinderen die rust nodig hebben bij het werken (de plek is
veelal wat afgezonderd van de groep) en voor de IBL kinderen (intensief te begeleiden
leerlingen) a.d.h.v. hun gedrag of (zeer lage)niveau, wat om kleinere stapjes van aanpak
vraagt en vaak ook concrete materialen.

Lades
Zoals op de afbeelding te zien is, werkt het kind met lades. In de lades zit werk dat specifiek
voor die leerling is uitgekozen:
-de witte lades zijn genummerd; er wordt van boven naar onder gewerkt.
-de rode lade; werk dat klaar is, wordt hierin opgeruimd.
Invulling lades
De opdrachten/materialen zijn gekozen vanuit de doelen, die voor dit kind zijn opgesteld
vanuit het groepsplan.
De doelen zijn veelal in kleinere stappen omgezet en daarbij zijn goede bruikbare materialen
gezocht. Het is op deze manier zeer concreet en heel praktisch uit te voeren.
Elke dag zijn er werkmomenten. Naast het werken van de andere leerlingen in de klas, kan de
betreffende leerling zijn ‘eigen werk’ in het Kantoortje doen.
Naast de individuele aandacht van de leerkracht voor de leerling (korte 1 op 1 instructiemomentjes), leert het kind ook zelfstandig te werken volgens een vaste structuur (werk in
lades volgens een onderdeel van de TEACCH-methode) en even zónder de leerkracht
(volgens de GIP-aanpak  uitgestelde aandacht trainen)
Bij het systeem werken we met een viertal gebieden waar men de doelen onder kan brengen:
 Taakgerichtheid en werkhouding
 Communicatie
 Fijne motoriek
 Schoolse vaardigheden
De Routine
Het aanhouden van eenzelfde manier van werken is daarbij een belangrijke zaak!
Herkenbaar voor de leerlingen door alle jaargroepen heen.
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Het biedt rust en voorkomt veel vragen.
De werkwijze:
1. Voorbereiding: - de witte lades (1 t/m ..) zijn gevuld met werk behorend bij de gestelde
doelen. (Beloningswerk evt. in de onderste rode lade, rechts)
- nummercirkels zitten op de lades én op de strook op de tafel
+ Controle picto’s onder de cijfers, bij het werk wat je wilt checken
voor de ll doorgaat.
- GIP-strook hangt bij de werktafel.
2. Start: Bespreek met de leerling de GIP-strook
+ stoplicht (rood = stil / groen
= zachtjes praten  leerkracht bepaalt)
3. Laat de leerling even kort het werk in de lades zien (eerste onrust wegnemen) indien dat
nodig is.
4. Laat de leerling starten met lade nr.1
5. Neem afstand / loop b.v. je GIP-ronde(s)
6. Hou de leerling in de gaten; op tijd weer bij het kind zijn i.v.m. overgang naar volgende
lade? / afspraken over even wachten op de lkr./ass.? / instructiemomentje? / controle door
lkr./ass.?
7. Na lade 1 ruimt de leerling het werk op in de rode lade rechts.
8. Nummercirkel 1 wordt v.d. tafelstrook afgehaald en in het rode bakje op tafel gedaan
( “één is klaar” )
… zo door tot alle lades doorgewerkt zijn…
9. Korte duidelijke afsluiting. (nu tijd voor evt. beloningswerk.)
(10. Als de leerling het aan kan, kun je hemzelf het werk weer terug laten doen in de witte
lades; klaar voor de volgende dag)

De IBL-coördinator zorgt ervoor dat (nieuwe) leerkrachten en assistenten kennis (blijven)
hebben van het systeem.
Tevens is er een kast met IBL-materialen ontwikkeld, horend bij veelvoorkomende doelen op
de 4 gebieden die beoefend worden.
Jaarlijks (vaker indien nodig) wordt gekeken door de eigen groepsleerkracht welke leerlingen
hiervoor in aanmerking komen a.d.h.v. gegevens van leerlingen/eigen ervaringen met de
leerlingen/de groepssamenstelling. Bij de overdracht naar een volgende groep zal de
leerkracht zijn bevindingen en eventuele adviezen erover doorgeven.
Als een leerling start in een ‘kantoortje’, dan worden de ouders hierover ingelicht.
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Planmatig werken
Hoe wordt planmatig werken op de Schelp ingericht.
Schoolniveau
In het schoolplan beschrijven we vanuit onze missie en visie:
- de verschillende beleidsterreinen
-de te behalen resultaten
-de bijpassende activiteiten om de resultaten te verkrijgen
-de daarvoor nodige competenties

Groep- en kindniveau
Op groep- en kindniveau plannen en organiseren we ons onderwijs vanuit het uitstroomprofiel
en ontwikkelingsperspectief onder andere mbv de methodes en aanvullende CED-leerlijnen.
We gaan uit van 5 instroomprofielen en de daarbij passende 5 uitstroomprofielen.
Elke leerling krijgt op basis van het bij de leerling passend in- en uitstroomprofiel een
afgestemd onderwijsaanbod.
Om de leerresultaten tijdens de schoolperiode te meten wordt gebruik gemaakt van de
CITO-toetsen ZML, CITO Speciale toetsen, observaties, Melba (arbeidstoeleiding),
didactische toetsen, methodegebonden toetsen
Het toetsen gebeurt in een cyclisch proces volgens de toetskalender, vastgelegd in het
jaarrooster.
De resultaten beïnvloeden het onderwijs per leerling en daarmee ook het onderwijsaanbod
van de Schelp.
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Communicatie
5. Communicatie
Communiceren is niet weg te denken uit ons bestaan. Door communicatie zijn we in staat
om interacties aan te gaan, behoeften en wensen kenbaar te maken, ervaringen en
gevoelens met anderen te delen. Het is een vaardigheid die als vanzelfsprekend wordt
ervaren. Helaas is het in de praktijk zo dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De
kinderen op De Schelp zijn bekend met een ontwikkelingsachterstand. Deze
ontwikkelingsachterstand is ook terug te zien in de communicatie.
Vaak is het aanspreekniveau te hoog en worden leerlingen met een
ontwikkelingsachterstand geconfronteerd met communicatie en communicatiemiddelen die
zij niet begrijpen.
Het is van groot belang dat leerlingen op het juiste communicatieniveau aangesproken
worden. Als dit niet gebeurt kan dit leiden tot (ernstige) gedragsproblemen. Op de Schelp
kijken wij in een vroeg stadium wat het niveau van communiceren van de leerling is.
Communicatie staat centraal in de ontwikkeling van onafhankelijkheid. Het is daarom van
belang problemen in de communicatie op tijd te signaleren. Een goede inschatting van de
mogelijkheden en beperkingen op het gebeid van communicatie is noodzakelijk om tot een
adequate manier van ondersteuning van de leerling te komen.
De logopediste en orthopedagoge werken hierbij nauw samen. Zij informeren en adviseren
alle betrokkenen over de reële verwachtingen en manier van begeleiden die bij de leerling
past.
Binnen onze school maken we gebruik van “Totale Communicatie”.
Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse
middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal (Wikipedia).
Door het inzetten van de juiste communicatie ( middelen) zal de leerling zijn omgeving beter
begrijpen en wordt zijn omgeving voorspelbaarder.
Het is goed te realiseren dat communicatie zowel non verbaal als verbaal plaats vindt.
Met ‘non verbaal’ wordt bedoeld: Communiceren zonder taal te gebruiken. Je geeft signalen
door bijvoorbeeld gebaren en oogcontact. Met ‘verbaal’ wordt gesproken taal bedoeld.
Al het personeel op De Schelp is geschoold en wordt bijgeschoold in de ondersteunende
communicatie.
Naast bij- en nascholing van het personeel worden er ook gebarencursussen voor ouders
georganiseerd zodat zij ook beter met hun kind kunnen communiceren.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling (zie bijlage I )
Naast kennis van de cognitieve en didactische ontwikkeling, is het noodzakelijk om ook
kennis te hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De socialeemotionele ontwikkelingsleeftijd van een leerling kan gelijk lopen met zijn of haar cognitieve
ontwikkelingsleeftijd maar ligt in de praktijk veelal lager. Het is belangrijk dat leerkrachten
en onderwijsassistenten kennis hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerling om de begeleidingsstijl goed te laten aansluiten. Het gevaar van over- maar ook
onderschatting is groot indien niet duidelijk is op welk sociaal emotioneel niveau een leerling
functioneert met als gevolg mogelijke gedragsproblemen (frustratie, irritatie etc.) en/ of
kinderpsychiatrische problematiek. Het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
bepaalt welke draagkracht een kind heeft en wat een kind aankan. Aankunnen is een
voorwaarde van kunnen (Ons Tweede Thuis, 2013). Het niveau van kunnen en aankunnen is
voor veel leerlingen met een verstandelijke beperking verschillend (disharmonisch
ontwikkelingsprofiel) waardoor zij vooral op emotioneel gebied vaak kwetsbaar zijn.
Op de Schelp krijgen leerkrachten en onderwijsassistenten deskundigheidsbevordering over
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de orthopedagoog en via onze ketenpartners Ons
Tweede Thuis en de Hartekampgroep. Wij gebruiken hierbij de theorie van Dôsen die de
volgende vijf fasen van sociaal-emotionele ontwikkeling onderscheidt:

Vanuit dit model wordt gesteld dat een kind met een verstandelijke beperking dezelfde fasen
doorloopt als een normaal begaafd kind. Het is echter zo dat deze ontwikkelingsfasen langer
zullen duren en hun ontwikkeling sneller zal stoppen (Van Gennep, 2000). Voor elke fase
wordt een andere begeleidingsstijl aangeraden.
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Welke middelen gebruiken we op de Schelp om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart
te brengen en te stimuleren?


Deskundigheidsbevordering en advisering door het zorgteam (logopediste,
orthopedagoog, intern begeleider en schoolarts) en/ of ketenpartners door middel
van individuele gesprekken, opstellen van een extra handelingsplan/ protocol, het
organiseren van themabijeenkomsten/ werkgroepen en studiedagen.



Extern onderzoek (bijvoorbeeld de afname van een ESSEON-R of SEO-Kleurenprofiel)
door een ketenpartner zoals Ons Tweede Thuis of de Hartekampgroep. Momenteel
kijken we naar mogelijkheden voor intern onderzoek op de Schelp.



Door invoering/ implementatie van de kanjertraining binnen school als methode
voor ontwikkeling sociale vaardigheden en emotionele weerbaarheid. De methode is
geschikt voor onze doelgroep door de eenvoud en de visuele ondersteuning. De
doelen vanuit de methode zijn vertaald naar ZML niveau (zie onderwerp
“pedagogisch handelen “) waarbij leergebied overstijgende doelen ZML met
betrekking tot zelfbeeld en sociaal gedrag aan de orde komen.



Door cyclisch georganiseerde leerling- en groepsbesprekingen waarbinnen het
leerrendement en gedrag van de leerlingen wordt besproken en afspraken worden
gemaakt/ bijgesteld op dit gebied.



Door organisatie en realisatie van extra ondersteuning door middel van PGB waarbij
vaak de nadruk ligt op leergebied overstijgende doelen binnen sociaal gedrag.



Door nascholing op gebied van Seksuele Vorming. We ontwikkelen visie en maken
afspraken hoe we met dit onderwerp omgaan richting ouders en leerlingen.



Door het “oppoetsen” van de in 2003 ingevoerde school brede GIP methodiek en het
maken van een combinatie met het passend lesmodel. GIP sluit aan bij de leergebied
overstijgende doelen met betrekking tot leren leren.



Het cyclisch werken met volgsysteem MELBA waarbij het uitstroomprofiel leidend
wordt voor de keuze van doelen binnen leren leren, zelfbeeld en sociaal gedrag.
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Voorbereidend rekenen/ Piramide (zie bijlage II )
Het voorbereidend rekenen wordt gegeven aan de hand van de methode “Piramide”
De onderdelen zijn:
Routines beginnende gecijferdheid:
Tellen en getalbegrip, meten, meetkunde.
spelprogramma
tutoring
groepsprogramma
-groepsexploratie
-cursorische activiteiten
-

Methodisch rekenen

We werken al enkele jaren met de rekenmethode Wis en Reken. We hebben ervaren dat de
opbouw van Wis en Reken te grote stappen maakt voor de doelgroep m.b.t de
rekenontwikkeling. Daarom is als toevoeging Maatwerk.
Maatwerk is een remediëringsprogramma met betrekking tot het rekenen. Maatwerk is de
opvolger van het vroegere Remelka.
Nu Wis en Reken en Maatwerk samen zijn gevoegd wordt er gewerkt met blokplanners. Dit
om het rekenonderwijs in goede banen te leiden. Per leerling is duidelijk wat er voor stof
gemaakt moet gaan worden.
Wis & Reken
Blok

Maatwerk
Dag

1

Blz.

Doel

extra werkblad

Blz.

inhoud van de les:

1

1-2-3-4

---

---

Sommen maken

2

5-6-7-8

Werkblad 15

77

Sommen maken

3

9-10

Werkblad 16

78

Sommen maken

4

11-12-13-14

Werkblad 39

101

Getallenlijn/ splitsen

5

15-16-17-18

---

---

Geld rekenen

De toets resultaten worden ingevuld in het LVS (ParnasSys).
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Geld rekenen: De CED- leerlijnen bevatten 12 niveaus op elk ontwikkelingsgebied, zo ook voor
geld rekenen. We hebben een map geld rekenen gemaakt en alle beschikbare werkbladen
naast deze leerlijn gelegd. Vanaf niveau 6 zijn werkbladen beschikbaar. De rekenwerkgroep
heeft daarnaast een niveau toegevoegd; niveau 13. Dit niveau is bedoeld voor de
vergevorderde geldrekenaar.
klokkijken: Voor klokkijken hebben we 4 niveaus:
Niveau A:
Niveau B:

werkbladen met hele uren, halve uren en kwartieren
10 minuten over heel en half, 5 minuten over heel en half en klokkijken tot op de
minuut nauwkeurig
Niveau C:
Klokkijken van analoog naar digitaal
e
Het 4 niveau: Differentiatie werkbladen voor de gevorderde klokkijker (wanneer zij a, b en c
hebben doorlopen)
Niveau A, B en C bevatten tevens een afsluitende toets.
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Technisch lezen (zie bijlage III )
Voorbereidend lezen/ Piramide
Het voorbereidend lezen wordt gegeven aan de hand van de methode “Piramide”
De onderdelen zijn:
Routines beginnende geletterdheid:
lettermuur, werktekst, interactief voorlezen, verteltafel, pictogrammen, woordweb.
spelprogramma
tutoring
groepsprogramma
-groepsexploratie
-cursorische activiteiten

Leeslijn:
Leeslijn wordt aangeboden vanaf SO 3. In de eerste groepen wordt gewerkt met een letter van de
week. Deze letter behandelen we meerdere weken achter elkaar. Vanaf SO 3 gaan we beginnen met
lezen uit boekjes tenzij er in de vorige groepen geconstateerd wordt dat een leerling er al aan toe is.
Er wordt gewerkt via de handleiding. Er zijn verschillende stappen die gevolgd moeten worden.
boek
Leerboek
Gelezen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Werkschrift
Maken
Leesboek lezen
Lezen met leerkracht
Verwerkingsblad maken

In de SO groepen wordt gewerkt in niveaugroepen. Dit om op de juiste manier instructie te kunnen
geven. In het VSO gaat iedere leerling verder op het eigen niveau. Dit omdat de werkwijze
geautomatiseerd is bij de leerling. Het stimuleert de leerling om zelfstandig te werken.

Als een leerling nieuw op school komt wordt eerst de instaptoets afgenomen om het niveau te
bepalen van de desbetreffende.
Als een leerling het niveau heeft uitgelezen wordt er getoetst. Er is een aangepaste normering.
ILO-Toetsen
Basistoets
ILO 1

Reguliere
tijdscore goed
1.30 of minder
1.20 of minder

Reguliere tijdscore
voldoende
1.30-2.00
1.20-1.40

ILO 2

1.20 of minder

1.20-1.40

ILO 3

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 4

1.15 of minder

1.15-1.30

Aangepaste tijdscore
Schelp
Maximaal 4.00
Maximaal
3.20
Maximaal
3.20
Maximaal
3.00
Maximaal

Reguliere
foutscore
4 of minder
3 of minder

Aangepaste foutscore
Schelp
6 of minder
5 of minder

3 of minder

4 of minder

3 of minder

4 of minder

3 of minder

4 of minder

30
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ILO 5

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 6

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 7

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 8

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 9

1.15 of minder

1.15-1.30

ILO 10

Geen toets

3.00
Maximaal
3.00
Maximaal
3.00
Maximaal
3.00
Maximaal
3.00
Maximaal
3.00

3 of minder

4 of minder

3 of minder

4 of minder

3 of minder

4 of minder

3 of minder

4 of minder

2 of minder

3 of minder

Als de leerling de toets heeft behaald, gaat de leerling verder in een hoger niveau.
Als de leerling ‘ILO uit is’ dan gaat deze verder in de methodes van begrijpend lezen.
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Interne stage op de Schelp
In het kader van de arbeidstoeleiding lopen leerlingen op de Schelp interne stage.
Inhoud van de interne stage
Leerlingen in het VSO van de Schelp volgen eindonderwijs en worden geacht na de school op
een werkplek of dagbesteding te kunnen functioneren. Middels de interne stages kunnen de
leerlingen vaardigheden aanleren die daarbij nodig zijn. Op school zijn werk- en opdracht
situaties gecreëerd met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte, zodat de leerlingen aan de
volgende vaardigheden kunnen werken:





Sociale vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
Vakvaardigheden
Algemene arbeidsvaardigheden

De werkzaamheden die de leerlingen doen, lijken op de werkzaamheden die ze later in hun (externe)
stage gaan verrichten. Er wordt dus al aan een bepaalde werkhouding en professionaliteit gewerkt.
De werkzaamheden die bij de interne stage plaatsvinden zijn verdeeld over een aantal
beroepsprofielen;

Doelstellingen
1. Leerlingen komen in aanraking met diverse werkgebieden.
2. Leerlingen kunnen ontdekken, welke werkgebied het meest bij ze past.
3. Leerlingen doen werkervaringen op, binnen de vertrouwde omgeving van school.
Basisvoorwaarden Interne Stage:

Sociale vaardigheden:
 Kan met andere leerlingen samenwerken
 Probeert een conflict zelf op te lossen
Algemene vaardigheden:










Kan enige tijd zonder direct toezicht werken
Kent de weg binnen het schoolgebouw
Weet wanneer een klaslokaal wel/niet betreden mag worden
Weet hoe je een klas naar binnen gaat?
Kent de belangrijkste regels op school
is zich bewust van eigen en andermans veiligheid.
Weet dat er stil gewerkt moet worden op school
Kan knippen
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Basiskennis diverse stagegebieden
Vaardigheden die eenvoudig in de klas kunnen worden aangeleerd
Facilitair









Kent de belangrijkste schoonmaakmaterialen/middelen bij naam
(Bezem, stoffer en blik, dweil, mop,emmer, teil, afwasborstel, afwasmiddel,
allesreiniger, schuurmiddel, oplosmiddel, spons, schuurspons, vaatdoekje, theedoek,
handdoek, trekker)
Weet dat er bij schoonmaak koud water gebruikt wordt
Kan afwassen
Kan vegen
Kan stoffer en blik gebruiken
Kan een emmertje met schoonmaakmiddel maken
Kan tafel/aanrecht etc. schoonmaken

Administratie/ICT:










Kan een nietmachine op de juiste manier gebruiken
Kan een perforator op de juiste manier gebruiken
Kan een aantal belangrijke functies op het Kopieerapparaat bedienen
Kan een computer/laptop bedienen
Kan een WORD document aanmaken
Kan een document in WORD typen
Kan een document op de server opslaan
Kan een document op de juiste printer uitprinten
Weet hoe informatie via internet kan worden opgevraagd

Horeca/Kunstatelier:


Leerlingen hebben tijdens de praktijklessen verschillende vaardigheden aangeleerd.
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Inhoud van de interne stage
Leerlingen in het VSO van de Schelp volgen eindonderwijs en worden geacht na de school op
een werkplek of dagbesteding te kunnen functioneren. Middels de interne stages kunnen de
leerlingen vaardigheden aanleren die daarbij nodig zijn. Op school zijn werk- en opdracht
situaties gecreëerd met een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte, zodat de leerlingen aan de
volgende vaardigheden kunnen werken:





Sociale vaardigheden
Cognitieve vaardigheden
Vakvaardigheden
Algemene arbeidsvaardigheden

De werkzaamheden die de leerlingen doen, lijken op de werkzaamheden die ze later in hun
(externe) stage gaan verrichten. Er wordt dus al aan een bepaalde werkhouding en
professionaliteit gewerkt. De werkzaamheden die bij de interne stage plaatsvinden zijn
verdeeld over een aantal beroepsprofielen;





Horeca
Facilitair
Administratie
Kunstatelier

Registratie
MELBA
Snuffelstages vanaf VSO MB
Vanaf de VSO MB beginnen onze leerlingen met snuffelstages. Ze leren tijdens deze lessen
de basisbeginselen van het stage lopen in de bovenbouw. De leerkracht heeft bovendien de
mogelijkheid om te observeren of de leerlingen voldoen aan de opgestelde basiscriteria
m.b.t. interne stage bij de overgang naar de bovenbouw.
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Externe stage op de Schelp
In het kader van de arbeidstoeleiding lopen leerlingen op de Schelp externe stage.
Doelstellingen
1.
2.
3.
4.
5.

Leerlingen komen in aanraking met een volwassen werkomgeving.
Leerlingen kunnen ontdekken, welke werkplek het meest bij hun past.
Leerlingen doen werkervaringen op, buiten de vertrouwde omgeving van school.
Leerlingen doen ervaringen op met algemene regels en eisen die horen bij werk.
Leerlingen maken een geleidelijke overgang van de school naar een passende
werkplek.

Basisvoorwaarden m.b.t. individuele externe stage in het vrije bedrijf
1. Kan teleurstellingen verwerken
2. Kan omgaan met kritiek/kan kritiek accepteren
3. Kan zich aan de werktijden houden
4. Is bereid om ook minder leuk werk te doen
5. Kan overleggen
6. Kan in een bepaalde mate zelfstandig werken: 1 opdracht met een bevredigend
resultaat uitvoeren
7. Kan de basale regels voor sociale interactie toepassen
8. Kan leiding accepteren
9. Let op zijn/haar persoonlijke verzorging
10. Kan eenvoudige afspraken/beloftes nakomen
11. Is eerlijk
12. Kan samenwerken aan een eenvoudige opdracht
13. Kan om hulp/advies vragen
14. Heeft basale emoties onder controle
15. Kan zelfstandig reizen

Vanaf het moment, dat een leerling in de bovenbouw van het VSO komt, wordt er een
externe stageplek gezocht, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de leerling.
Voor elke vorm van stage wordt een stagecontract opgesteld door de stagecoördinator. Een
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stage duurt bij voorkeur minimaal een half jaar en maximaal een jaar. De leerlingen starten
met minimaal 1 dag stage. Naarmate ze ouder worden, wordt het aantal dagen uitgebreid.
Elke dag kan een stagedag zijn, met uitzondering van de woensdag. I.v.m. de praktijkvakken
zijn dan alle leerlingen op school.
Mogelijkheden: Voor elke leerling is bij aanmelding het ontwikkelingsperspectief
vastgesteld, dat jaarlijks m.b.v. toetsen, observaties en gesprekken wordt bevestigd of
bijgesteld. Vanaf het moment dat een leerling in de onderbouw van het VSO komt , leidt dit
perspectief tot een uitstroomprofiel: PRO, dagbesteding* ,WSW (sociale werkplaats*) en het
vrije bedrijf. Dit bepaalt welke werkervaringen een leerling nodig heeft om op de juiste plek
te komen.
Wensen: Bij de overgang van de onderbouw van het VSO naar de bovenbouw wordt een
arbeidsinteressetest afgenomen. De uitslag geeft aan naar welke sectoren de voorkeur van
de leerling uitgaat, bijv. voeding, productie, techniek enz.
Externe stageplek: Er wordt onderscheid gemaakt tussen een groepsstage en een
individuele stage.
Groepsstage: (oriëntatiefase) De eerste stageplek is meestal een groepsstage. De leerling
doet een eerste werkervaring op onder begeleiding van de vertrouwde leerkrachten en
assistenten van De Schelp. Deze leerkrachten fungeren als intermediair tussen het bedrijf en
de leerling. Daarnaast begeleiden en observeren zij de leerlingen en stellen de
evaluatieverslagen op. Op dit moment biedt De Schelp zowel een groepsstage op het niveau
van de dagbesteding* als WSW*.
Individuele stage: (beroepsgerichte fase) Bij individuele stage moet onderscheid gemaakt
worden tussen een plek in het vrije bedrijf en een stageplek bij de dagbesteding* of WSW*
Stageplek in het vrije bedrijf: De leerling krijgt gelegenheid om op diverse werkplekken
ervaring op te doen. Dit kan variëren van de buurtsuper tot een verpleeghuis, van
kinderboerderij tot het dierenasiel. De bedrijfsleider is de dagelijkse werkbegeleider, terwijl
de stagecoördinator op een afstand de regelmatige contacten en evaluaties tussen school
en het bedrijf verzorgt.
Stageplek bij de dagbesteding* of WSW*: In het laatste schooljaar (transitiefase) doet de
leerling werkervaring op bij de (voorlopige) uitstroomplek in de dagbesteding of WSW. Voor
de dagbesteding is een AWBZ-indicatie nodig. Voor de WSW is een WSW-indicatie nodig. In
dit laatste jaar lopen de leerlingen zoveel dagen of dagdelen stage als de indicatie toelaat..
De werkbegeleiders van de dagbesteding of WSW zijn de dagelijkse werkbegeleiders. De
stagecoördinator verzorgt de regelmatige contacten en evaluaties tussen school en de
dagbesteding of WSW. (* m.i.v. 1 januari gaat er door nieuwe wetgeving op dit gebied veel veranderen.
Vanuit de overheid komt er in november 2015 voorlichting hierover)
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Evaluaties: Om de contacten tussen school, stagiair en bedrijf zo optimaal mogelijk te
houden, krijgen alle leerlingen een stageboekje. In dit stageboekje staan de stagedoelen
voor de komende periode vermeld, die afgeleid zijn van de Melbadoelen (zoals ze ook per
blok bij de interne stage worden gesteld). Deze doelen zijn samen met de stagiair,
werkbegeleider en stagecoördinator opgesteld. Tijdens de lessen SOVA krijgen de leerlingen
les in het begrijpen van de Melbadoelen. Het stageboekje is een dagelijks
communicatiemiddel tussen school, huis en bedrijf.
Daarnaast worden er na 3 maanden tussenevaluaties gehouden en aan het eind van de
stageperiode een eindevaluatie volgens een vast formulier, wat weer gekoppeld is aan de
Melba. Deze evaluatie is op een dusdanige manier opgesteld, dat ook begeleiders zonder
een Melbacertificaat ermee uit de voeten kunnen. In deze evaluaties worden uiteraard de
bevindingen van de ll. niet vergeten. De evaluaties worden geïnitieerd door de
stagecoördinator.
Aan het eind van de schoolloopbaan (op het moment dat de transitiefase gaat aanbreken)
wordt er m.b.v. alle verzamelde gegevens een eindverslag of transitieverslag opgesteld van
elke leerling. Dit eindverslag/transitieverslag bevat o.a. een Melbacapciteitenprofiel. Dit
vormt naast de cognitieve gegevens en de gegevens uit het psycho-didactisch onderzoek de
basis voor de adviezen die vanuit school worden gegeven t.a.v. taakinhoud, werkomgeving,
en begeleiding. Daarnaast geeft het een overzicht van alle stage-ervaringen (zowel intern als
extern).

Schematische weergave stage
VSO MB

14-16 jaar

Interne Snuffelstage

Oriëntatie Fase
VSO BBB

15-18 jaar

Interne stage:

Externe Stage:

Facilitair,Kunstatelier,

Groepsstage

Horeca,Administratie

Beroepsgerichte Fase
VSO BBA

16-18 jaar: Externe Stage:
Groepsstage
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VSO BBC

17-18 jaar Interne stage:

Externe Stage:

Facilitair,Kunstatelier,

Groepsstage

Horeca,Administratie

Individuele stage:
vrije bedrijf,WSW

Transitiefase
VSO BBA

18-20 jaar: Externe Stage:
Uitstroom

Groepsstage
Individuele stage:
dagbesteding

VSO BBC

18-20 jaar: Interne stage:

Externe Stage:

Uitstroom

Facilitair,Kunstatelier,

Individuele stage:

Horeca,Administratie

vrije bedrijf,
WSW, dagbesteding

Doelen arbeidsvaardigheden
Tijdens interne en externe stage werken de leerlingen aan de onderstaande doelen. Het schooljaar is
in 5 blokken verdeeld. Bij elk blok staan een aantal doelen centraal. Tijdens de sociale
vaardigheidslessen krijgen de leerlingen uitleg over de desbetreffende doelen. Tevens is er
gelegenheid om de doelen m.b.v. rollenspellen te oefenen. Hierbij wordt de methode “Uit jezelf”
gebruikt. Aan het einde van elke les interne stage vinden er met, door en over de leerlingen
evaluaties plaats m.b.t. de desbetreffende doelen. Aan het eind van elk blok worden de leerlingen
beoordeeld m.b.v. de Melba observatielijsten. Ook worden alle externe stages 1 keer per jaar aan de
hand van vragenlijsten beoordeeld door de werkbegeleiders op de stageplek. De externe
stagecoördinator ( indien het niveau dit toelaat) vult samen met de ll. de vragenlijsten van het ll.
gedeelte in.
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Arbeidsvaardig-heden

Dagbesteding
belevingsgericht

Dagbesteding in kleine
groepen, arbeidsgericht

Dagbesteding
arbeidsgericht

Arbeid Sociale werkplaats

Arbeid vrije bedrijf

Energetische inzet

*kan met voortdurende
aanmoediging
eenvoudige korte
handelingen beginnen

*kan met af en toe
aanmoediging van
buitenaf eenvoudige,
korte handelingen
voortzetten, als ze
eenmaal zijn begonnen,

*kan eenvoudige, korte
handelingen op verzoek
beginnen, voortzetten
en beëindigen

*kan eenvoudige, korte
handelingen op verzoek
meerdere keren achter
elkaar beginnen,
voortzetten en
beëindigen

* het werk wordt
doelgericht en
geordend uitgevoerd

*kan zijn beschikbare
energie slechts
gedurende een korte
tijdsperiode op een
handeling richten

Werkplanning

Bevattingsvermogen

*kan sterk
voorgestructureerde
werkzaamheden
uitvoeren en zich aan
een vastgelegde
volgorde van de
werkstappen houden

*is in staat om korte
eenvoudige opdrachten
te begrijpen (b.v.
bestaande uit één
woord) en de
eenvoudigste duidelijke
signalen (b.v.
fluitsignalen) te
herkennen.

*kan zich op de
complete, doelgerichte
uitvoering van een
eenvoudige, korte
handeling richten

*kan bij
voorgestructureerde
werkzaamheden
afwijkingen in het
werkproces herkennen en
erop reageren, als de
alternatieven voor het
handelen van tevoren zijn
vastgelegd (b.v. het werk
onderbreken om nieuw
materiaal te halen als er
een knelpunt is)

*kan bij eenvoudige
werkzaamheden
verschillende
werkstappen
coördineren als deze
bekend zijn

*kan heel eenvoudige
opdrachten begrijpen

*kan eenvoudige
opdrachten begrijpen,
maar niet onder
tijdsdruk

*herkent eenvoudige
duidelijke signalen tijdens
het werk, maar langzaam
*begrijpt de betekenis
van een signaal als de
signalen bekend zijn

*kan bij afwijkingen
van de routine de
directe consequenties
overzien en uit twee
gegeven alternatieven
de zinvolste kiezen

* begrijpt langere
instructies met hulp
*kan eenvoudige
duidelijke signalen
tijdens het werk
herkennen en hun
betekenis verregaand
inschatten

* de persoon is maar
*kan zich op de complete, beperkt aangewezen
op stimulans van
doelgerichte uitvoering
buiten
van meerdere
eenvoudige, korte
handelingen richten

*kan bij eenvoudige
werkzaamheden
verschillende
werkstappen
coördineren, ook als niet
alle werkstappen gegeven
zijn, is beperkt in staat
om belangrijke dingen
van onbelangrijke dingen
te onderscheiden

*de persoon kan
verschillende bij de
werkopdracht horende
elementen zo coördi neren dat ze tot een
effectief resultaat
leiden

*kan bij afwijkingen van
de routine de directe
consequenties herkennen
en uit meerdere gegeven
alternatieven de zinvolste
kiezen
*kan opdrachten correct
*de persoon kan
begrijpen, onder tijdsdruk relevante
echter beperkt
werkelementen in
voldoende mate en
* begrijpt langere
met voldoende
instructies met enige hulp snelheid herkennen en
begrijpen
*kan eenvoudige signalen
tijdens het werk goed van
elkaar onderscheiden en
hun betekenis inschatten
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Oplettendheid

* is zo nu en dan in
staat om zeer duidelijke
signalen uit de indirecte
werkomgeving waar te
nemen en in te
schatten
* kan signalen uit de
indirecte
werkomgeving, die
duidelijk niets met het
eigen werk te maken
hebben, zo nu en dan
negeren resp. zich
ervoor afsluiten

* is meestal in staat om
zeer duidelijke signalen
uit de indirecte
werkomgeving waar te
nemen en in te schatten
* kan signalen uit de
indirecte werkomgeving,
die duidelijk niets met het
eigen werk te maken
hebben, meestal negeren
resp. zich ervoor afsluiten

* kan duidelijke
signalen uit de
indirecte
werkomgeving
betrouwbaar
waarnemen en
inschatten
* kan snel afleidende
signalen uit de
indirecte
werkomgeving
verregaand negeren
resp. zich ervoor
afsluiten

* kan minder duidelijke
signalen uit de indirecte
werkomgeving meestal
zeker waarnemen en
inschatten

* de persoon kan
signalen uit een
gemiddeld bereik van
oplettendheid
waarnemen en er
passend op reageren

° kan signalen uit de
indirecte werkomgeving,
die makkelijk van het
werk kunnen afleiden,
betrouwbaar negeren
resp. zich ervoor afsluiten

Uithoudingsvermogen

* kan zich voor heel
korte tijd op een
werkopdracht richten

* kan zich een korte tijd
op afwisselende
werkopdrachten richten,

* kan zich ook langere
tijd op werkopdrachten
richten met veel
motivatie van buitenaf

* kan zich langere tijd op * de persoon kan
een werkopdracht richten gedurende een langere
periode
werkopdrachten
* kan ook aan het werk
uitvoeren
blijven wanneer de
interesse in een
werkopdracht afneemt,
met regelmatige
motivatie van buitenaf

Doorzettingsvermogen

* uit op verzoek eigen
doelen of interesses

*Kan af en toe eigen

* kan eigen doelen en
interesses uiten en zich
van de doelen en
interesses van anderen
afschermen, als deze
van het eigen
standpunt afwijken

* kan eigen doelen en
interesses uiten en zich
van de doelen en
interesses van anderen
afschermen als er regels
voor het oplossen van
conflicten bestaan, houdt
daarbij verregaand
rekening met het
standpunt van anderen

* de persoon kan bij
conflicten eigen
belangen en eisen met
inachtneming van de
belangen en rechten
van anderen
realiseren, voor zover
er regels voor het
oplossen van
conflicten zijn

* kan met tenminste
één hand zonder hulp
naar een robuust
voorwerp grijpen, het
transporteren en
neerleggen of
neerzetten, gebruiken;
b.v. een steen,
gereedschap, een pen

* kan zonder hulp met
robuuste voorwerpen van
een gemiddelde grootte
binnen een beperkte
ruimte omgaan

* kan hand- en
vingerbewegingen met
voldoende tempo
bewust en
gecontroleerd inzetten

doelen en interesses
uiten
* kan zich van de doelen
en interesses van
anderen afschermen, als
deze uiterst strijdig zijn
met de eigen behoeftes.

Fijne motoriek

* kan met enige hulp
zijn handen doelgericht
naar een bepaalde plek
bewegen
* kan met enige hulp
met één hand een
voorwerp grijpen

* kan één hand
doelgericht naar een
bepaalde plek bewegen
* kan met één hand een
voorwerp grijpen

* kan complexere
bewegingen met
passende voorwerpen
langzaam resp. met hulp
uitvoeren (b.v. hameren,

* kan op de
millimeter
nauwkeurig werken
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het bedienen van een
toetsenbord)
Leiderskwaliteit

Contactvaardigheid

* kan veranderingen in
de werksfeer alleen
herkennen als deze
zeer duidelijk zijn

* reageert kenbaar op
het aanbod van
contact.

* kan duidelijk
verschillende doelen en
interesses van iedere
medewerker vaak
herkennen

* gaat oppervlakkige
contacten aan en kan
deze korte tijd in stand
houden

* kan de verschillende
doelen en interesses
van afzonderlijke
medewerkers
herkennen en hun
betekenis voor het
werkproces in beginsel
herkennen

* kan de verschillende
doelen en interesses van
afzonderlijke
medewerkers herkennen
en hun betekenis voor
het werkproces in
beginsel voldoende
herkennen

* kan constructieve
veranderingen van de
werksfeer s zelden
bewust teweegbrengen

* kan enkele
constructieve
veranderingen van de
werksfeer bewust
teweegbrengen

* is in staat om
oppervlakkig contact
aan te gaan en in stand
te houden bij bekende
personen

* kan in bekende situaties
oppervlakkig contact met
anderen aangaan en in
stand houden, ook met
onbekende personen
zoals b.v. klanten

* omgangsvormen zijn
bekend

Concentratievermogen

* is met permanente
hulp in staat om de
aandacht op een heel
eenvoudige
werkopdracht te
richten

* is met veel hulp in staat
om de aandacht op een
heel eenvoudige
werkopdracht te richten

* kan met betrekking
tot meerdere
medewerkers uit een
vakgebied de
bevoegdheid tot het
geven van opdrachten
op zich nemen
* kan opdrachen
organiseren en hun
realisering controleren
* kan de
verantwoording voor
opdrachten op zich
nemen

* de persoon is
makkelijk toegankelijk
* kan voor korte tijd
contacten leggen en/of
kan afstand behouden

* gedraagt zich vriendelijk * bezit een vriendelijk
optreden
conform de
omgangsvormen
* heeft manieren

* kan de aandacht voor
een korte tijd op
eenvoudige opdrachten
richten

* kan de aandacht voor
langere tijd op
eenvoudige opdrachten
richten

* kan onderscheid
maken tussen
relevante en niet
relevante signalen in de
werkopdracht, als deze
duidelijk zijn en direct
bij de opdracht
behoren

* kan onderscheid maken
tussen relevante en niet
relevante signalen in de
werkopdracht

*kan zich willekeurig
op een werkopdracht
richten
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Kritisch beoordelen

* kan af en toe notitie
nemen van de
handelingen en
resultaten van anderen

* kan af en toe notitie
nemen van de
handelingen en
resultaten van anderen,
beoordeelt deze heel af
en toe juist

*kan op verzoek
overzichtelijke
handelingen en
resultaten van anderen
vaak juist beoordelen

*kan op verzoek
overzichtelijke
handelingen en
resultaten van anderen
grotendeels juist
beoordelen

* uit kritiek volgens
eigen inzicht

* kan op verzoek de eigen
handelingen en
werkresultaten juist
beoordelen, voor zover
deze duidelijk te overzien
zijn

* de persoon
controleert het eigen
werk af en toe uit
zichzelf

* durft meestal op
verzoek
geconstateerde fouten
te bespreken

Kritische controle

* kan de eigen
werkresultaten
onafhankelijk van de
werkelijke situatie op
verzoek als
uitgesproken goed of
uitgesproken slecht
beoordelen

* beoordeelt op verzoek
het eigen werkresultaat,
maar heeft hulp nodig om
het goed te kunnen
beoordelen
* heeft hulp nodig bij het
erkennen van eigen
fouten

Ontvangen van kritiek

Leren en Onthouden

* kan een eenvoudige
korte opdracht
onthouden, als die
betrekking heeft op
een zich steeds
herhalende taak
* kan de eenvoudigste
korte werkzaamheden
met veel moeite leren

* kan eenvoudige korte
opdrachten na enige tijd
onthouden en
eenvoudige, zich steeds
herhalende
werkzaamheden na enige
tijd onthouden

*kan eenvoudige
handelingen zelf
beoordelen
* beoordeelt het eigen
werkresultaat bijna
juist, voor zover dat te
overzien is

* erkent eigen fouten
gewoonlijk, heeft de
neiging om zich
gewoonlijk te hoog of te
laag in te schatten

* reageert meestal
passend op terechte
kritiek, als zij
voorzichtig in een
eenduidige situatie
(b.v. door de
meerdere) wordt geuit

* reageert passend op
terechte kritiek, als ze
voorzichtig wordt geuit

* kan eenvoudige
opdrachten een
langere tijdsperiode
onthouden

* kan eenvoudige
opdrachten en
werkzaamheden ook
langere tijd goed
onthouden

* kan nieuwe
werkzaamheden heel
langzaam leren

* treft de kern van een
zaak
* kan kritiek uiten mits
er regels, richtlijnen als
ondersteuning
aanwezig zijn

* kan dingen die niet
correct zijn herkennen
en corrigeren

* kan gegronde kritiek
aannemen en deze
verwerken
* kan ongegronde
verwijten herkennen
en afwijzen, zolang
deze niet van
bevoegde personen
komt

* kan vele dingen
tegelijkertijd met moeite
onthouden
* heeft langere tijd nodig
kan zelden toegepaste
werkzaamheden weten
op te roepen als er veel
tijd beschikbaar is

* kan complexere
informatie met
betrekking tot meer
dan een werkproces in
het geheugen opslaan
en na bepaalde tijd
weer oproepen
* kan een veelheid van
eenvoudige informatie
op korte termijn
opnemen en voor een
iets langere tijd
onthouden
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Ordenend vermogen

Probleemoplossing

* kan zeer duidelijke
veranderingen in de
werksituatie, die het
afwijken van de routine
vereisen, herkennen

* kan zich heel af en toe
aan voorgeschreven orde
houden

* kan arbeidsmiddelen
op een afgesproken
orde houden en ze
verzorgen en
onderhouden, als het
om eenvoudige
arbeidsmiddelen en om
een overzichtelijke
werkplek gaat

* kan arbeidsmiddelen
zelfstandig in een
voorgeschreven orde
houden en verzorgen en
onderhouden, als het om
ongecompliceerde resp.
niet storingsgevoelige
arbeidsmiddelen gaat
(b.v. robuuste middelen
die niet steeds opnieuw
moeten worden
ingesteld)

* kan werkmateriaal
en werkmiddelen uit
eigen beweging in
goede staat en op
afgesproken volgorde
houden

* kan zeer duidelijke
veranderingen in de
werksituatie, die het
afwijken van de routine
vereisen, herkennen, en
probeert hier passend op
te reageren

* kan ook
gedifferentieerde
veranderingen in de
werksituatie, die het
afwijken van de routine
vereisen, herkennen

*kan de oplossing voor
nieuwe werkopdrachten
in de werksituatie d.m.v.
trial and error zoeken

* kan een nieuwe
opdracht of situatie in
zijn betekenis
herkennen en binnen
een passend
tijdsbestek uitvoeren,
waarbij men zaak en
personen recht doet

* kan voorhanden
middelen met instructie
voor het oplossen van
een nieuwe
werkopdracht gebruiken

Stiptheid

* kan voorhanden
middelen voor het
oplossen van een
nieuwe werkopdracht
gebruiken, als er geen
tijdsdruk is en het
probleem overzichtelijk
is

* vindt passende
oplossingen, als er geen
tijdsdruk is

* heeft soms tijdsbesef

* heeft meestal tijdsbesef

* heeft tijdsbesef

*kan een zeer korte
tijdsperiode van enige
minuten overzien

* kan tijdmeters zonder
hulp soms betrouwbaar
gebruiken

* kan tijdmeters zonder * kan tijdmeters zonder
hulp betrouwbaar
hulp betrouwbaar
gebruiken
gebruiken

* kan soms zelfstandig
termijnen afspreken

* kan zelfstandig, vaak
bewust termijnen
afspreken en bij
gelegenheid nakomen

* kan zelfstandig, vaak
bewust termijnen
afspreken en veelvuldig
nakomen

* kan een tijdsperiode
tot één dag overzien

* kan een tijdsperiode
van één dag tot meerdere
dagen overzien

* kan een tijdsperiode
van enige uren overzien

* heeft tijdsbesef

* komt
overeengekomen
termijnen na
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Zelfstandigheid

* kan werkzaamheden
uitvoeren als de
werkstappen zijn
vastgelegd

* kan eenvoudige
beslissingen nemen over
de handelwijze bij het
werk, als twee
alternatieven die goed te
overzien zijn
voorgeschreven zijn

* kan eenvoudige
beslissingen nemen
over de handelwijze bij
het werk, als meerdere
alternatieven die goed
te overzien zijn
voorgeschreven zijn
* kan bij kleinere
afwijkingen in het
werkproces met enige
ondersteuning
zelfstandig een juiste
verandering
doorvoeren
* kan bij eenvoudige
werkzaamheden de
volgorde van de
werkstappen zo
afstemmen dat een
effectief werkresultaat
kan worden bereikt

Zorgvuldigheid

Teamwork

* kan beslissingen nemen
over de handelwijze bij
het werk, als
alternatieven tenminste
in beginsel zijn
voorgeschreven

* kan beslissingen
* kan bij kleinere
nemen
afwijkingen in het
werkproces zonder
ondersteuning zelfstandig
een juiste verandering
doorvoeren
* kan ook bij omvangrijke
werkzaamheden de
volgorde van de
werkstappen zo
afstemmen dat een
acceptabel werkresultaat
kan worden bereikt

* kan zich aan enkele,
zeer eenvoudige en
exacte richtlijnen voor
het uitvoeren van het
werk houden, zodat het
resultaat enigszins aan
de richtlijn voldoet

* kan zich aan
eenvoudige en exacte
richtlijnen voor het
uitvoeren van het werk
houden, zodat het
resultaat enigszins aan de
richtlijn voldoet

* kan zich aan
eenvoudige en exacte
richtlijnen voor het
uitvoeren van het werk
houden, zodat het
resultaat aan de
richtlijn voldoet

* kan zich aan
eenvoudige richtlijnen
voor het uitvoeren van
het werk houden, zodat
het resultaat
betrouwbaar aan de
richtlijn voldoet

* kan rekening houden
met belangrijke
aspecten van de
werkuitvoering als ze
uitdrukkelijk zijn
voorgeschreven

* kan rekening houden
met belangrijke aspecten
van de werkuitvoering als
ze zijn voorgeschreven
resp. als ze zeer opvallend
en eenduidig zijn

* kan rekening houden
met belangrijke
aspecten van de
werkuitvoering als ze
opvallend zijn

* kan rekening houden
met niet uitdrukkelijk
benoemde aspecten van
de werkuitvoering als ze
als ze eenduidig zijn

* kan zodanig met
andere personen in
contact treden resp.
werkopdrachten zo ver
overzien dat heel
eenvoudige afspraken,
alleen in de zin van
instructies, mogelijk zijn

* kan zodanig met andere
personen in contact
treden resp.
werkopdrachten zo ver
overzien dat eenvoudige
afspraken in de zin van
instructies mogelijk zijn

* kan met andere
personen eenvoudige
afspraken maken

* kan met andere
collega’s eenvoudige
afspraken maken en
eenvoudige
overeenkomsten
bereiken

* werkt naast collega’s

* werkt samen met
collega’s, maar houdt
daarbij geen rekening
met de belangen of
standpunten van de
collega’s

* kan afwijkende
meningen van collega’s
met moeite accepteren

* kan in het kader van
een gegeven werkopdracht deelopdrachten
onder eigen
verantwoording
initiëren en uitvoeren

* kan het werk
overeenkomstig de
werkbeschrijving
omzichtig en
nauwgezet uitvoeren

* kan met anderen
samenwerken zolang
de afzonderlijke
arbeids-handelingen
begrensd en
gedefinieerd zijn

* kan de belangen en
standpunten van collega’s
in beperkte mate
accepteren
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Omschakeling

Verantwoording

Voorstellingsvermogen

* kan zich met hulp op
veranderingen in de
eigen werksituatie
instellen, als er veel tijd
(dagen tot weken) ter
beschikking staat en de
veranderingen uiterst
zelden voorkomen of
gering zijn (b.v.
verschoven pauzetijd,
veranderde ordening
van werkmiddelen)

* kan zich op
veranderingen in de eigen
werksituatie instellen als
er veel tijd (dagen tot
weken) ter beschikking
staat en de
veranderingen gering zijn
(b.v. nieuw gereedschap)

* kan zich, ook al is het
langzaam, op geringe
veranderingen in de
eigen werksituatie
instellen

* kan zich aan
eenvoudige afspraken en
voorschriften houden,
zodat met van tijd tot tijd
ondersteuning een
overeengekomen
* kan omgaan met
werkresultaat bij
ongevaarlijke en
benadering kan worden
robuuste werkmiddelen bereikt
resp. -materialen
° kan omgaan met
ongevaarlijke en robuuste
werkmiddelen resp. materialen, kan gevaar
soms inschatten

* kan zich aan
eenvoudige afspraken
en voorschriften
houden als er een
ruime tijdsmarge is,
zodat een afgesproken
werkresultaat
voldoende kan worden
bereikt

* kan zich de meest
eenvoudige concrete
dingen en handelingen
voorstellen

* kan duidelijke effecten
van het eigen handelen
voorzien voor zover deze
te overzien zijn

* kan eenvoudige
abstracte begrippen en
instructies begrijpen

* kan werkzaamheden
uitvoeren als de
wezenlijke aspecten
van het resultaat en de
volgorde van de
afzonderlijke
werkstappen concreet
en aanschouwelijk zijn
voorgeschreven

* kan werkzaamheden
uitvoeren als de
wezenlijke aspecten van
het resultaat resp. de
volgorde van de
afzonderlijke
werkstappen in concreet
en aanschouwelijk zijn
voorgeschreven

* kan zich met hulp aan
heel eenvoudige en
exact voorgeschreven
afspraken en
voorschriften houden

* kan zich in een
passende tijd op geringe
veranderingen in de eigen
werksituatie instellen

* kan zich binnen
gepaste tijd aanpassen
aan wisselende
werkopdrachten

* kan zich op nieuwe
* kan zich op nieuwe
gelijksoortige opdrachten
gelijksoortige
instellen als er genoeg tijd
opdrachten instellen
ter beschikking staat
als er veel tijd ter
beschikking staat en de
opdrachten niet te vaak
wisselen

* kan omgaan met
verregaand
ongevaarlijke en
robuuste werk-middelen resp. materialen, die niet zo
makkelijk kunnen
worden beschadigd

* kan effecten van het
eigen handelen
voorzien voor zover
deze te overzien zijn
* kan eenvoudige
werkzaamheden
uitvoeren als het
resultaat of de
volgorde van de
afzonderlijke
werkstappen alleen in
beginsel concreet en
aanschouwelijk zijn
voorgeschreven

* kan zich aan
eenvoudige afspraken en
voorschriften houden,
zodat een
overeengekomen
werkresultaat
betrouwbaar kan worden
bereikt
* kan omgaan met
werkmiddelen resp. materialen, die
voorzichtig moeten
worden behandeld (b.v.
glas)

* is betrouwbaar met
betrekking tot zakelijke
en termijn afspraken
met anderen
* kan speciale
veiligheidsvoorschrifte
n volgen
* kan omzichtig om gaan met materiaal

* kan abstracte begrippen
* kan een slechts grof
en instructies begrijpen
voorgestructureerd
werkplan in concrete
* kan ook
werkstappen omzetten
gedifferentieerde
effecten van het eigen
handelen voorzien
* kan de meer
eenvoudige
werkzaamheden ook
zonder concreet
voorbeeld van het
resultaat of de volgorde
van de werkstappen
uitvoeren
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Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod
afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand
van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft.
Het onderwijs wordt daarop aangepast.
We maken een jaarkalender handelingsgericht werken waarop alle momenten staan
beschreven die:
 Signaleren wat een leerling nodig heeft aan begeleiding en zorg
 Analyseren wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn
 Deze onderwijsbehoeften en extra zorg plannen
 De te maken hebben met de uitvoering van de plannen
 De uitvoering evalueren
De volgende onderwerpen worden in de kalender ondergebracht:
 Vaststelling OPP door de CVB
 Voorzittersoverleg werkgroepen onderwijsinhoud
 Toets weken (afname en analyse)
 Proces groepsindeling
 Planning groepsplan en lesrooster
 Leerstofplanning per blok
 Informatie/contactmomenten met ouders
 Collegiale consultatie
 Leerlingbespreking/groepsplanbespreking
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Cyclus handelingsgericht werken
Schooljaar 2014-2015
PDCA
activiteit
Week
34

Piramide: Welkom

Vergaderingen

Overlegsituaties

Interne stage
inhoudelijk

Zie jaarplanning

Gebied:

VSO
Groep/leerling

Week
35
Week
36
Week
37
Week
38

Plan

Informatieborrel

School

Analyse toetsen,
groepsplan invullen

SO en VSO

Piramide: Mijn
lichaam
Week
38 t/m
44

Do

Week
39

Uitvoeren
groepsplannen,
observaties
toevoegen
Studiedag

School

Sociaal en
emotionele
ontwikkeling 1
Check

Klassenconsultaties
PLM en GIP

Week
40

Start
kinderboekenweek

Week
41

Evaluatie registratie
week

Interne stage
inhoudelijk

VSO
Groep/leerling
Voorz. overleg
werkgroepen

School

OPP nieuwe
leerlingen
47

bespreken met
ouders
Act-Plan

Terugkoppeling
klassenconsultaties

Week
42
Week
43

Herfstvakantie

Plan-Do

Leerstof planning
tot kerst

Voorz. overleg
werkgroepen

School

Vorderingen in
Parnassys
Ouderavond
Week
44
Week
44

Piramide: herfst

Check

School

tussenevaluatie

Studiedag BAVO
Week
44 t/m
48

Act-plan

Leerlingbespreking

Groep/leerling

Week
45

Check

CITO
kleuterobservatie
(VISEON)

Groep/leerling

t/m 48

Voor de SO
groepen
Week
46

werkmiddag

Week
47

Restaurantavond

Week
48

Piramide: Feest:
Sint/kerst

Week
48

SO
School
VSO
School

Act-Plan

Resultaten CITO
kleuterobservatie

48

in Parnassys
invoeren
Viseon bespreking
Week
49

Interne stage
inhoudelijk

Week
49

Week
49

Studiedag

Groep/leerling
school

Sociaal en
emotionele
ontwikkeling 2
Check

CITO
peuterobservaties

Groep/leerling

Voor SO rood en
geel

t/m 51

Week
49 t/m
51

VSO

Check

CITO screening
beginnende
geletterdheid
(oudste kleuter)

Groep/leerling

Voor SO groen en
blauw
Week
49 t/m
51

Check

CITO speciale
leerling

Groep/leerling

Spelling
Rekenen
Begrijpend lezen

Week
50

Week
51

Inloopmiddag

Plan-Do

Leerstofplanning
tot
voorjaarsvakantie

Act-Plan

Resultaten CITO
peuterobservatie in
Parnassys invoeren

School

Resultaten CITO
screening
49

beginnende
geletterdheid in
Parnassys invoeren
Resultaten CITO
speciale leerling in
Parnassys invoeren
Vorderingen in
Parnassys
Evaluatie/registrati
e week
Act-Plan

Opbrengstgesprekk
en CITO toetsen

Week
52/01
Week
2
t/m 5

Kerstvakantie

Check

CITO peutertoets
taal

Groep/leerling

CITO peutertoets
rekenen
CITO kleutertoets
taal
CITO kleutertoets
rekenen
CITO ZML taal
CITO ZML rekenen
(getallen en
bewerkingen)
Voor SO en VSO

Week
2

Interne stage
blokbespreking

VSO
Groep/leerling

Piramide: Wonen
Week
3

Ouderavond

School

Vorderingen
leerlingen

Groep/leerling

50

Week
4

Voorz. overleg
werkgroepen

School

Week
5

Voorz. overleg
werkgroepen

School

Week
6

Act-Plan

Resultaten Cito
peutertoetsen in
Parnassys invoeren
Resultaten Cito
kleutertoetsen in
Parnassys invoeren
Resultaten CITO
ZML toetsen in
Parnassys invoeren

Check

Werkmiddag:
Groepsplannen en
OPP’s evalueren

Act-Plan

Opbrengstgesprekk
en CITO

Plan-Do

Groepsplannen
invullen

Groep/leerkracht

realiseren

Uitvoeren
groepsplannen,
observaties
toevoegen.

groep

Week
7

Interne stage
inhoudelijk
Plan-Do

Week
8

VSO
Groep/leerling

vorderingsgesprekk
en
Evaluatie/registrati
eweek

CvB

Vaststellen
wijzigingen OPP’s
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Plan-Do

Leerstofplanning
tot
voorjaarsvakantie

Week
9
Week
10

Voorjaarsvakantie

Check

klassenconsultaties

Piramide: Kunst
Week
11

Week
12 t/m
16

Inloopmiddag

School
Groep/leerling

Check

klassenconsultaties

Plan

groepsbespreking

Week
14

Groep/leerling

Interne stage
inhoudelijk

VSO
Groep/leerling

Week
15

studiedag

Voorz. overleg
werkgroepen

Week
15

Koffie ochtend

SO

Piramide

School

Week
16

Werkmiddag

Voorz. overleg
werkgroepen

School

School

Piramide: Verkeer
Week
17

Studiedag

Week
18
Week
19
t/m 21

School

meivakantie

Check

CITO
peuterobservaties

Groep/leerling

Voor SO rood en
geel
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Week
19

Check

t/m 21

CITO screening
beginnende
geletterdheid
(oudste kleuter)

Groep/leerling

Voor SO groen en
blauw
Week
19

Check

t/m 21

CITO speciale
leerling

Groep/leerling

Spelling
Rekenen
Begrijpend lezen

Week
19

Interne stage
blokbespreking

Week
20
Week
21

VSO
Groep/leerling

Werkmiddag

Act-Plan

Resultaten CITO
peuterobservatie in
Parnassys invoeren
Resultaten CITO
screening
beginnende
geletterdheid in
Parnassys invoeren
Resultaten CITO
speciale leerling in
Parnassys invoeren

Week
21
t/m 24

Act-Plan

Opbrengstgesprekk
en CITO

check

CITO peutertoets
taal

Groep/leerling

CITO peutertoets
rekenen
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CITO kleutertoets
taal
CITO kleutertoets
rekenen
CITO ZML taal
CITO ZML rekenen
(getallen en
bewerkingen)
Voor SO en VSO
Week
22

Week
24

werkmiddag

Act-Plan

Opbrengstgesprekk
en CITO

Act-Plan

Evluatie/registratie
week
Resultaten Cito
peutertoetsen in
Parnassys invoeren
Resultaten Cito
kleutertoetsen in
Parnassys invoeren
Resultaten CITO
ZML toetsen in
Parnassys invoeren
Vorderingen in
Parnassys

Week
24
Week
25

Act-Plan

Opbrengsgesprekke
n CITO

Check-Act

Groepsplannen,
OPP’s evalueren

Interne stage
inhoudelijk

VSO
Groep/leerling

Ouderavond

School

Rapportenavond

Groep/leerling
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Week
26

Ouderavond

VSO

Overgang SO naar
VSO

Groep/leerling

Week
27

Overdracht
leerlingen

Groep/leerling

Week
28

Zomervakantie

Ondersteuningsaanbod
De Schelp heeft bijna dagelijks contact met andere instellingen en personen als het gaat om
het meedenken met en bieden van hulp tav kinderen met leerproblemen en stoornissen.
U kunt dan denken aan:
*Onderwijsinstellingen
*Zorginstellingen
*Andere maatschappelijke instellingen (zie ook Ketenpartners en Verwijzers)
*Ouders

Waar kan de Schelp voor gebeld worden.
Bovenschoolniveau
 Opzetten multidisciplinair zorgteam
 Rol Vertrouwenspersoon
Schoolniveau
 Onderzoeken en ontwikkelen beleid op schoolniveau (passend onderwijs, welke
leertheorieën een school hanteert, handelingsgericht werken).
 Bijdragen leveren aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de
doelstellingen en functie van dit beleid binnen de school, rekening houdend met
positie, functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor sociaal en emotionele ontwikkeling
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor op het gebied van ASS
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor op het gebied van verstandelijke
beperking
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor spelontwikkeling
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor faalangst
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken voor leerstoornissen
 Deskundigheidsbevordering/vraagbaken motivatieproblemen.
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Leerkrachtniveau
 Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen.
 Interactie leerkracht < > leerling
 Adviezen hoe om te gaan met de leerlingen in de klas, met alle verschillende
hulpvragen van de leerlingen in de klas.
Klas/groepsniveau
 Adviezen opstellen groepsprogramma (ontspanning/inspanning) o.a. gericht op
concentratie verhogen.
 Hulpvraag groep verduidelijken
 Positieve groep/negatieve groep wat te doen
 Presentatie grip op de groep

Kind/leerlingniveau
 Onderzoeken van onderwijsbehoeften oa d.m.v.:
 Onderzoek cognitieve ontwikkeling (WISC-III, WNV, NCSST en NIO)
 Onderzoek sociaal en emotionele ontwikkeling ( oa CBSK,SEO-kleurenprofiel, SVL,
NPVJ)
 Adviezen opstellen onderwijsbehoeften
 Adviezen doelen sociaal en emotionele ontwikkeling
 Advisering opstellen ontwikkelingsperspectief,
 Adviezen opstellen groepsprogramma (ontspanning/inspanning)
 Adviezen begeleidingsstijl
 Onderzoek spelontwikkeling
 Adviezen opstellen doelen spelontwikkeling
Ouderniveau
 Scherp stellen driehoek school, ouders, leerling .
 Hulpvragen in beeld brengen.
 Advisering verwachtingen nav onderwijsbehoeften (psych educatie).
 Doorverwijzen (kennis sociale kaart)

-Mbt het signaleren en begeleiden van beelddenkende kinderen:
*onderzoek doen, m.b.v. het wereldspel
*presentatie geven over beelddenken
*beelddenkende kinderen begeleiden. (methode: ” Ik leer anders”)
-Tav SOVA:
*gerichte SOVA training, individueel of in een klein groepje m.b.v. combinatie model:
drama
rots&water
kids Skills
steungroepaanpak tegen pesten
oplossingsgericht coachen
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WAWW (werken aan wat werkt)
-Weerbaarheidstraining:
-Rots en Watertraining
-Mbt de Totale Communicatie:
*Schoolgericht.
- Advies over de begeleiding van leerlingen met ASS, gehoor, spraak\taalproblemen,
communicatieproblemen en verstandelijke beperking
- Deelname aan werkgroepen binnen de school
- Geven van gebarencursus. Zowel aan ouders als aan onderwijzend personeel.
- Informeren over communicatieniveau van leerlingen aan ouders en leerkrachten en
geven van handelingsadviezen
- Deelnemen aan het multidisciplinair team ( bijvoorbeeld zorgteam of ZAT team)
- Bijwonen van zorgoverleg of leerlingbespreking vanuit de eigen vakinhoudelijke
expertise
- Voeren van oudergesprekken
- Consulteren en/ of overleggen met betrokkenen zoals ouders, leerkrachten en
andere deskundigen over de behandeling en resultaten. Eventueel verwijzen naar
andere deskundigen
*Klasgericht
- Signalering van spraak\ taalstoornissen.
- Het samen met leerkrachten opstellen van doelen en plan van aanpak met
betrekking tot communicatieve redzaamheid.
- Geven van advies/ leidraad voor gebruik van ondersteunende
communicatiemiddelen.
*Kindgericht
- Signalering van spraak/taalstoornissen.
- Het geven van ( preventieve) adviezen aan leerlingen, ouders en leerkracht.
- Signaleren van beperkingen in de communicatieve redzaamheid en beperkingen in
het volgen van onderwijs.
- Diagnostiek doen in het kader van ( her) indicatieonderzoek.
- In kaart brengen van de gehoor-, spraak-, taal- en communicatieontwikkeling van de
leerling met diagnostiek en observaties. De samenhang beoordelen met de algehele
ontwikkeling en problematiek van de leerling om een multidisciplinair beeld te
vormen.
- Het verrichten van onderzoek op verzoek van bijvoorbeeld ouders, leerkracht,
deskundigen.
- Beschrijven van een deel van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen.
- Signaleren van bijkomende hulpvragen ( bv sociaal/ emotioneel of weerbaarheid)
- Verzorgen van concept ondersteunende communicatie in de klas.
- Behandelen van de leerlingen gedurende een vastgestelde periode volgens het
opgestelde handelingsplan met behulp van de oefeningen en trainingen die nodig
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zijn, zowel individueel als in groepsverband. De resultaten hiervan worden
vastgelegd.

Ketenpartners
Diagnostiek en behandeling

Naam instelling

Omschrijving instelling

Ambulatorium Universiteit
Leiden

-

Amstelduin

Amstelduin geeft behandeling en begeleiding aan gezinnen met
kinderen van 6 tot en met 23 jaar. Daarbij gaat het om kinderen
en jongeren met een licht verstandelijke handicap (IQ 50-85).

MEE

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of
chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking
problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet
volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE
is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor
ouders of verzorgers.
Bij MEE werken deskundige mensen die helpen bij vragen op het
gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale
voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.

Zodiak (Prinsenstichting)

Zodiak is het deskundigheidscentrum van de Prinsenstichting en
biedt ruime mogelijkheden voor diagnostiek & beeldvorming,
behandeling & training en begeleiding & advisering voor mensen
met een handicap in het algemeen en verstandelijk
gehandicapten in het bijzonder.
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Wie verwijst kinderen naar de Schelp

Naam instelling

Eventuele omschrijving instelling

KDC de Hermelijn

De Hermelijn is een kinderdagverblijf die dagbesteding biedt aan
kinderen van 2-8 jaar. De kinderen van De Hermelijn kunnen
naast een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke
handicap een contactstoornis hebben. Ook kinderen die
problemen hebben met prikkelverwerking of een emotionele
achterstand.

Kinderdagcentra van Ons
Tweede Thuis (OTT)

In het kinderdagcentrum worden kinderen niet alleen
opgevangen, maar ook deskundig begeleid. Er wordt aandacht
besteed aan de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele
mogelijkheden van uw kind. Daarbij worden de vaardigheden
voor de zelfredzaamheid zoveel mogelijk bevorderd. Ook richt
het kinderdagcentrum zich op observatie en diagnostiek, zodat al
in een vroeg stadium ingespeeld kan worden op bepaalde
problematiek.
ESSEON-R, SEO kleurenprofiel
Psychiater intern.

MEE

Zie omschrijving MEE bij diagnostiek en behandeling

OCK het Spalier

Orthopedagogisch Centrum Kennemerland het Spalier is een
specialistische organisatie voor jeugdzorg. Ze bieden
behandeling, begeleiding en opvang aan kinderen en jongeren
van 0-18 jaar die te maken hebben met psychosociale
problemen. Ook ondersteunen ze ouders en verzorgers thuis bij
de opvoeding en verzorging.

Raad van Kinderbescherming

-

Regulier basisonderwijs in de
regio

-

William Schrikker stichting

De William Schrikker Groep is een gespecialiseerde instelling. Zij
werkt voor mensen met een handicap die bescherming en
ondersteuning nodig hebben. De William Schrikker Groep bestaat
uit zelfstandig opererende onderdelen: Jeugdbescherming,
Jeugdreclassering, Pleegzorg en een Expertisecentrum.
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ZML scholen in de regio

-

Overige samenwerkingsverbanden
Naam instelling

Eventuele omschrijving instelling

William Schrikker stichting
Stichting Sint Bavo

Biedt katholiek en interconfessioneel basisonderwijs, ook aan
zeer moeilijk lerende kinderen. De schelp is onderdeel van deze
stichting.

Persoonsgebonden budget
(PGB) consulent

De PGB consulent beantwoordt vragen over PGB. De PGB
consulent helpt ouders bij het zoeken van hulpverleners, de
administratie en het beheer van het budget. De school benadert
de PGB consulent en samen wordt er besloten welke
hulpverleners/schaduwen in de school komen werken.

Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een
verstandelijke beperking, zowel kinderen als volwassenen. Ze
bieden ondersteuning, opvang, zorg en onderwijs, voorbereiding
voor dagbesteding of werk en woonplaatsen.
PPG (praktisch pedagogische gezinsbegeleiding) te bereiken via
Duinhuis > Ellis Oud. PPG-ers zijn ook in staat ZMOLKERS te
begeleiden.

Regionaal Expertisecentrum
(REC)

Speciale scholen werken samen in een REC. Een REC adviseert
ouders als zij hun kind naar het reguliere onderwijs willen laten
gaan.

NOVA college

Voor het optimaliseren van taalgebruik bij leerlingen en
vervolgopleiding

Amstel en de Meerlanden
(GGZ Kennemerland)

-

Meldpunt kindermishandeling

-

Onderwijsbegeleidingsdienst
‘de Drielanden’

-

Bureau Jeugdzorg

-

Jeugd Riagg, traumacentrum

-
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Kontext maatschappelijk werk

o.a. juridische hulpverlening

Leerplicht

-

Blijf van me lijf huizen,
steunpunt geweld

-

Leger des Heil, voogdij

-

Orthopedagogisch centrum
Kennemerhuis

-

OZC (orthopedagogisch
behandelcentrum), OCK
Amstelmonde

-

Prinsenstichting

-

CVI

-

Fysiotherapeut

-

Ergotherapeut
Paradijsvogel stichting

Zelfstandig wonen
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BIJLAGE A.
Indicatiecriteria ZML
1. Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
aan zeer moeilijk lerende kinderen, indien op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat
individueel is afgenomen en rekening houdt met de kenmerken van de leerling, is
vastgesteld een intelligentiequotiënt lager dan 55, niet zijnde een diepe of ernstige stoornis
als bedoeld in artikel 22, eerste lid.
2. Een leerling is tevens toelaatbaar indien
a. Op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat individueel is afgenomen en rekening
houdt met de kenmerken van de leerling, een intelligentiequotiënt tussen 54 en 70 is
vastgesteld,
b. Sprake is van een beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:
-Een leerachterstand of het ontbreken van algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 13,
onder f; en
-Een zeer geringe sociale redzaamheid als bedoeld in artikel 13 onder c,
c. Voor leerlingen tot en met 7 jaar een stoornis is vastgesteld, indien van toepassing volgens
het classificatiesysteem DSM IV of ICD-10, die de beperking, bedoeld onder b, ernstig
negatief beïnvloedt, en
d. De zorg onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, en de ondersteuning
deelname aan het regulier onderwijs niet mogelijk maakt.
3. Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen indien uit een verklaring van een
arts blijkt dat er bij de leerling sprake is van het syndroom van Down.
In de wet staan verder nog artikelen over de toelaatbaarheid in geval van samengaan van
handicaps en bestaat er de mogelijkheid van beredeneerde afwijking.
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