Voorwoord
Beste ouder of verzorger,
Dit is onze kalender voor schooljaar 2022-2023. Hij is bedoeld om informatie
over school met u te delen en de activiteiten die het komende schooljaar op
onze school plaatsvinden aan u door te geven; die staan in de agenda
genoteerd. Let op: nog niet alle activiteiten/data zijn bekend. Zodra wij die
weten, volgen ze in de nieuwsbrieven, op de website en/of in het
ouderportaal. U kunt die dan, evenals uw eigen afspraken, evt. op de kalender
noteren.
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland is een openbare school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke
beperking. Op onze school geven we onderwijs aan zeer moeilijk lerenden
(zml).
De doelgroep van ons onderwijs is daarmee divers. Iedere leerling heeft zijn
of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. In algemene zin kan
worden gesteld dat de leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het
aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis.
Kind- en Leercentrum W.A. Van Liefland zit in MFA (multifunctionele
accommodatie) Het Schakelveld in de wijk Baggelhuizen te Assen. De
leerlingen van onze school komen uit Assen en omgeving. Andere gebruikers
van ons gebouw zijn: voor- en naschoolse opvang, een openbaar en een
christelijk kindcentrum, onderbouw voor speciaal basisonderwijs, een school
voor leerlingen uit cluster 4, een zorgexpertisecentrum en een wijkcentrum.
In ons gebouw gaan wij met respect met elkaar om en willen wij van elkaar
leren.
In het speciaal onderwijs zitten de leerlingen in de leeftijd variërend van 413. In het voortgezet speciaal onderwijs zitten leerlingen in de leeftijd
variërend van 12-18/20 jaar.
Het onderwijs van een openbare school gaat uit van gelijkwaardigheid, met
daarnaast aandacht voor de verschillen tussen de kinderen.
Ouders/verzorgers die overwegen hun kind hier op school te plaatsen, zijn
van harte welkom om de school te bezoeken en de faciliteiten te bekijken.

Sinds maart 2020 houdt corona iedereen en dus ook onze school bezig. Dit
heeft gezorgd voor vertraging op verschillende gebieden. Om dit de komende
jaren in te lopen, hebben alle scholen van het Ministerie van Onderwijs de
mogelijkheid gekregen om een plan te maken hoe extra te investeren met de
zogenaamde NPO-middelen.
Wij gaan deze middelen inzetten voor drie belangrijke punten:

▪

Sociaal-emotioneel, we zetten in op het sociale en emotionele welzijn van
kinderen;

▪

De dynamische schooldag. Dit is een schooldag waarbij zittend leren en
bewegen regelmatig afgewisseld worden, zodat kinderen naast cognitieve
inspanning ook voldoende beweging, ontspanning, fysieke inspanning en
sociale momenten hebben. Die afwisseling kan zowel binnen als buiten
school plaatsvinden;

▪

Stages en praktijkvakken, o.a. door praktijkvakken aan te bieden
en stages uit te breiden, zodat onze leerlingen extra kunnen oefenen op
werknemersvaardigheden

Wij hopen op een mooi schooljaar!
Met vriendelijk groet,
Het team van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

In de ochtend hebben alle leerlingen een fruitpauze en tussen de middag
(ook op woensdag en vrijdag) eten ze in de groep een broodje. Dit fruit,
brood en drinken moeten de leerlingen zelf meenemen.

Algemene informatie
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland
Witterhoofdweg 1G
9405 HX Assen
0592-820650
E-mail: dir@liefland-assen.nl
Website: www.liefland-assen.nl
Directeur
Adjunct-directeur a.i.
Administratie
Gedragswetenschapper
Intern begeleider so
Intern begeleider vso
Stagecoördinatoren

In het kader van de leerlijn gezond gedrag willen we u vragen de
leerlingen verantwoord eten en drinken mee naar school te geven, dus
geen cola, energiedranken, zakken chips etc.

Randi van Beekum
Bart Wiechers
Esther Laferte en Hanneke Kabel
Karin Vredeveld
Zoë Wilbers
Esther Kleyberg
José Dunnewind en Sabina Glavimans

Bevoegd gezag
Plateau Integrale Kindcentra
Postbus 136, 9400 AC Assen
Bezoekadres: Laak 1, 9406 HX Assen / navigatie: Eem 3, Assen
0592-820500
E-mail: info@plateau-assen.nl

Ziek melden
Als uw kind ziek is, laat het ons dan 's morgens vóór half negen telefonisch
weten, via 0592-820650. Vergeet hierbij ook niet het eventuele
taxivervoer in te lichten. Indien van toepassing; ook op de zelfstandige
externe stage uw kind ziekmelden. Als de ziekte langer duurt, vinden wij
het fijn als u ons regelmatig op de hoogte houdt.
Als een kind op school ziek wordt, nemen wij contact op met de
ouders/verzorgers met het verzoek het kind te komen ophalen. In geval
van nood schakelen we een arts of het ziekenhuis in. Uiteraard doet school
er alles aan om ongelukken te voorkomen.

E-mailadressen
Indien u iemand van onze school persoonlijk wil mailen, dan geldt voor de
meesten: voorletter.achternaam@plateau-assen.nl.

Algemene schoolgids Plateau

Voor enkele collega’s is het mailadres iets anders:

Naast deze informatiekalender geeft Plateau een algemene schoolgids uit
met informatie over alle Plateau-scholen. Deze gids kunt u vinden op
www.plateau-assen.nl.

▪
▪

Schooltijden
so

vso

Maandag 8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

Dinsdag 8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

Woensdag 8.45-12.45 uur

8.45-12.45 uur

Donderdag 8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

Vrijdag 8.45-12.45 uur

8.45-12.00 uur en 12.30-14.45 uur

Cindy Hoogeveen: cm.hoogeveen@plateau-assen.nl
Jacqueline Bakker: jac.bakker@plateau-assen.nl

Interne betrokkenen

Externe betrokkenen

Directie: ons kind- en leercentrum wordt geleid door de directeur. Zij wordt
ondersteund door de adjunct-directeur.

Jeugdarts: de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe
screent alle leerlingen op hun lichamelijke en sociale ontwikkeling, en
adviseert ouders en school. Na de start op school wordt altijd een bezoek aan
de jeugdarts gepland. De aanwezigheid van ouders/verzorgers is hierbij
gewenst en u ontvangt daarvoor een uitnodiging. De jeugdarts onderzoekt de
leerlingen en bespreekt met de ouders alle medische aspecten die voor de
ontwikkeling op school belangrijk zijn. De jeugdarts komt voor alle leerlingen
op school: een keer per twee jaar voor het so, en een keer per drie jaar voor
het vso.

Leerkrachten: verzorgen het onderwijs aan de groepen. De leerkracht is het
eerste aanspreekpunt voor ouders.
Vakleerkracht lichamelijke opvoeding: geeft bewegingsonderwijs aan
alle groepen. Daarnaast verzorgt hij 2 à 3 keer per week Motorlab voor de
kinderen van het so.
Onderwijsassistenten/lerarenondersteuners: ondersteunen op diverse
manieren de leerkrachten. Op de so-afdeling is hun belangrijkste taak het
assisteren in de groepen, op het vso assisteren zij in de groepen en/of tijdens
de praktijkvakken/stage.
Techniekleerkracht: verzorgt twee dagen in de week technieklessen voor
de hele school.
Gedragswetenschapper: heeft een adviserende taak bij de begeleiding van
leerlingen en verricht daarnaast diagnostisch onderzoek op verschillende
ontwikkelingsgebieden, zoals de intelligentie en de adaptieve en emotionele
ontwikkeling.
De
gedragswetenschapper
is
aanwezig
bij
de
leerlingenbespreking.
Intern begeleider: zowel het so als het vso hebben een intern begeleider.
Zij zorgen voor de onderwijsinhoudelijke en praktische ondersteuning van
personeelsleden in de groep. Verder coördineren zij de zorg en de kwaliteit
hiervan. Bij specifieke problemen coördineert de intern begeleider de zorg
rond een leerling en ze fungeert als coach bij de leerlingen- en
groepsbesprekingen.
Stagecoördinatoren: zijn verantwoordelijk voor de organisatie en
begeleiding van de in- en externe stages op het vso. Zij coördineren de
leerlingenzorg samen met de intern begeleider van het vso. Daarnaast zijn zij
het aanspreekpunt van school voor instanties en uitstroombestemmingen
voor arbeid en dagbesteding.
ICT’er: ondersteunt het team van so en vso.
Administratie: ondersteunt het team van so en vso.
Bedrijfshulpverleners (bhv’ers): wij beschikken over voldoende
bedrijfshulpverleners die jaarlijks geschoold worden op het gebied van
brandpreventie en –bestrijding en levensreddend handelen.

Jeugdmaatschappelijk werker: de jeugdmaatschappelijk werker kan o.a.
begeleiding bieden aan het gezin (bijv. bij logeren en sport), ouders
ondersteunen bij het aanvragen van speciale regelingen (bijv. Wajong) en u
informeren over specifieke (ouder)organisaties
Leerplichtambtenaar: er zijn meerdere leerplichtambtenaren aan onze
school verbonden, omdat elke gemeente zijn eigen leerplichtambtenaren
heeft. Zij zijn er voor de kinderen in de eigen gemeente en controleren de
handhaving van de Leerplichtwet (o.a. schoolverzuim). Deze ambtenaren
werken samen met school en ouders/verzorgers om leerlingen weer zo snel
mogelijk naar school te krijgen als zij verzuimen. Daarvoor onderzoeken ze
wat er aan de hand is en helpen ze mee oplossingen te bedenken.

Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) volgt de leerling vanaf instroom, via
de schoolperiode, naar de uitstroom, en bewaakt de kwaliteit van het
onderwijszorgarrangement voor de leerling. De CvB komt regelmatig bij
elkaar.
De
CvB
bestaat
uit
de
directie,
de
jeugdarts,
de
gedragswetenschapper, de intern begeleiders, leerplichtambtenaar en de
jeugdmaatschappelijk werker.
Op onze school houdt de CvB zich o.a. bezig met het volgende:

▪

Beoordelen of een leerling voor het onderwijs op onze school in
aanmerking komt.

▪

Beoordelen of ons onderwijs voor een zittende leerling nog steeds
passend is.

▪

Aanbevelingen doen over het begeleiden van alle leerlingen tijdens hun
verblijf op onze school.

▪

Opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke nieuwe
leerling.

▪

Advies geven omtrent terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar
het regulier (voortgezet) onderwijs of een andere vorm van (voortgezet)
speciaal onderwijs.

▪

Bespreken van bijzondere hulp die nodig kan zijn op het gebied van leren,
gedrag of de sociale ontwikkeling van de leerling;

▪

Begeleiding bij specifieke hulpvragen rondom een leerling, zoals
crisissituaties, handelingsverlegenheid bij disciplines, vrijstelling van
lestijd en eventuele calamiteiten.

Jeugdarts: José Bouwma
Jeugdmaatschappelijk werker: Harry Heijes
Leerplichtambtenaar Gemeente Assen: Leanne Koops

Vrijwilligers
Op school maken we soms gebruik van de diensten van vrijwilligers. Zij
helpen ons bijv. bij de stages. Wij zijn erg blij met hun rol op school.

Vervoer
Indien u uw kind niet zelf naar school brengt, is het mogelijk om vervoer met
een (taxi)bus van en naar school te regelen. Dit moeten ouders/verzorgers
zelf bij de gemeente in de woonplaats van de leerling regelen. Hiervoor kunt
u een aanvraagformulier indienen bij uw gemeente, en school moet deze ook
ondertekenen. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer,

en dus niet de school. De gemeente waarin u woont is het aanspreekpunt
hiervoor.

Stagiair(e)s
Op school zijn in alle groepen stagiair(e)s aanwezig van diverse opleidingen,
variërend van sociaal agogisch werk, pabo, opleiding voor leerkracht speciaal
onderwijs tot orthopedagogiek en opleiding voor leerkracht lichamelijke
opvoeding. Onze school is een leerafdeling voor de opleidingen van Sociaal
Agogisch Werk van het Drenthe College te Assen.

Interne en externe vertrouwenspersoon Plateau
Als leerlingen, ouders/verzorgers en personeel te maken krijgen met
ongewenst gedrag, kan het prettig zijn om een vertrouwenspersoon te
raadplegen. Onze externe vertrouwenspersoon kunt u vinden op de website
van Plateau. Onze interne vertrouwenspersonen zijn Karin Vredeveld en
Reinier Kremer.

Adreswijzigingen
Als u gaat verhuizen of een nieuw mailadres of telefoonnummer krijgt, wilt u
deze gegevens dan zo spoedig mogelijk doorgeven via administratie@lieflandassen.nl.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor gedragingen van hun kinderen. Dat
geldt ook gedurende de tijd dat de kinderen op school zijn of bij
buitenschoolse activiteiten. Meer informatie hierover vindt u in de
Plateaugids.

Personeel Kindcentrum (so)
Leerkrachten

Els
Altena

Anne
van Goor

Cindy
Hoogeveen

Kelly
Huisman-Waalkens

Reinier
Kremer

Sietske
Postma

Mariëlle
Roossien

Dominique
Schipper

Onderwijsassistenten en lerarenondersteuners

Femke
van Velsen

Dominique
Verwaijen

Angèle
de Vries

Karin
Weidgraaf
Janny
Abbing

Marijke
Dijkstra

Melissa
Heg

Linda
Huging

Elza
Kuc

Christa
Kuiper

Ella
Danial

Miquel
Rodenburg

Hilde
Davids

Joost
Webbink

Personeel Leercentrum (vso)
Leerkrachten

Kirsten
Gelling

Sabina
Glavimans

Janneke
Hilbrands

Cindy
Hoogeveen

Wiebke
de Jonge

Sandrina
Norden

Angelyne
Schepers

Dominique
Verwaijen

Karin
Weidgraaf

Onderwijsassistenten en lerarenondersteuners

Ina
Bak

Jacqueline
Bakker

Bea
van Goor

Roelie
Bezu

Judith
Haak

Agnes
van der Bijl

Marjan
Koetje

Ella
Danial

Gea
Krans

Leon
van Dijken

Yvette
Sambrink

Marijke
Dijkstra

Carolien
van Straten

Lotte
Zwakhals

Directeur

Adjunct-directeur
a.i.

Administratie

Administratie

Intern
begeleider vso

Intern
begeleider so

Gedragswetenschapper

Randi
van Beekum

Bart
Wiechers

Esther
Laferte

Hanneke
Kabel

Esther
Kleyberg

Zoë
Wilbers

Karin
Vredeveld

Stagecoördinator

Stagecoördinator

Vakleerkracht
bewegingsonderwijs

ICT

BOL
begeleider

Vrijwilliger

Vrijwilliger

José
Dunnewind

Sabina
Glavimans

Jaap Jan
van der Werf

Joost
Aardema

Emily
Veerman

Diana
Koops

Jans
Haan

Gymnastiek
Dinsdag

Woensdag

Zwemmen
08.45-09.30 uur
09.30-10.15 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.15-13.00 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.30 uur

vso Fase 1/2 D
so Roze
so Geel
so Oranje
so Blauw
so Groen
so Rood

08.45-09.30 uur
09.30-10.15 uur
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
11.45-12.30 uur
12.30-13.15 uur

so Paars
vso Fase 1 C
vso Fase 2 A/B
vso Fase 3
vso Fase 1 A
Witte neushoorn

Donderdag 08.45-9.30 uur
09.30-10.15 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.15-13.00 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.30 uur

so Rood
so Oranje
so Geel
so Groen
so Roze
so Paars
vso Fase 1 B

Vrijdag

so Blauw
vso Fase 1 B
vso Fase 1/2 D
vso Fase 1 A
vso Fase 1 C
vso Fase 3
vso Fase 2 A/B

09.00-09.45 uur
09.45-10.30 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.15-13.00 uur
13.00-13.45 uur
13.45-14.30 uur

Tijdens de gymnastieklessen hebben de leerlingen een T-shirt, sportbroekje
of gympakje, sokken en stevige gymnastiekschoenen nodig. Wilt u voor het
douchen een handdoek meegeven?

Dag

Tijd

Groep

Maandag

12.15-12.45 uur
12.45-13.15 uur

so Rood
so Oranje

Dinsdag

10.45-11.30 uur

so Paars

Woensdag

10.15-10.45 uur
10.45-11.15 uur

so Groen
so Geel

Donderdag

13.30-14.00 uur

so Blauw

Voor het zwemmen hebben de kinderen zwemkleding en een handdoek nodig.
Wilt u dat meegeven in een plastic zak?

Motorlab
Motorlab is gericht op het verbeteren van de vaardigheden om te kunnen
leren. In een Motorlab ontwikkelt een kind motorische vaardigheden en kan
het op een speelse manier taal- en reken-onderdelen bewegend ervaren. Een
Motorlab past in ons concept van de dynamische schooldag.

Naam in kleding
Wilt u de naam van uw kind in de kleding en tassen zetten? Het merken van
spullen kan helpen bij het terugvinden in geval van vermissing.

Augustus 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Week 31

1
Zomervakantie

2
Zomervakantie

Week 32

8
Zomervakantie

Week 33

15
Zomervakantie

Week 34

22
Zomervakantie

Week 35

29
Start blok 1
So: Fototaal
- de groep, een groep

Donderdag
3

Zomervakantie

9
Zomervakantie

16
Zomervakantie

23
Zomervakantie

30

Vrijdag

10
Zomervakantie

17
Zomervakantie

24
Zomervakantie

31

Zaterdag

4
Zomervakantie

11
Zomervakantie

18
Zomervakantie

25
Zomervakantie

Zondag

5
Zomervakantie

12
Zomervakantie

19
Zomervakantie

26
Zomervakantie

6
Zomervakantie

13
Zomervakantie

20
Zomervakantie

27
Zomervakantie

7
Zomervakantie

14
Zomervakantie

21
Zomervakantie

28
Zomervakantie

Samenwerking met ouders/verzorgers
Wij vinden het belangrijk om een goed contact met de ouders/verzorgers te
hebben. U bent immers de deskundige met betrekking tot uw kind.
Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. U bent altijd welkom om met ons
in gesprek te gaan over het onderwijs op onze school. Wij nemen uw mening
serieus en vinden het zeer waardevol om ons onderwijs daarmee te kunnen
verbeteren. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er op school gebeurt,
daarom delen we regelmatig foto’s en berichtjes via het ouderportaal. Wij willen
allemaal dat kinderen en jongeren een goede schooltijd hebben. De kans daarop
is groter als ouders/verzorgers en school samenwerken, bijv. door praktisch hulp
te bieden of door mee te praten en mee te denken over allerlei schoolzaken.

Contacten met de ouders/verzorgers
Om goed contact met de ouders te hebben, wordt gebruik gemaakt van de
volgende mogelijkheden:
Ouderportaal: MijnSchool.nl
Het ouderportaal is een afgeschermd gedeelte op onze website waartoe alle
ouders/verzorgers toegang hebben. Via het ouderportaal worden nieuwsberichten
en foto’s etc. naar de ouders gestuurd. Alle groepen verzorgen regelmatig
informatie over de eigen groep. Als er met spoed iets moet worden medegedeeld
aan de ouders, gaat dat ook via het ouderportaal. Spoedberichten kunnen op elk
moment van de dag verstuurd worden. De gewone berichten worden ’s avonds
rond half 6 verzonden. Als een leerling bij ons op school start, krijgen de
ouders/verzorgers via de mail een gebruikersnaam en wachtwoord voor het
ouderportaal.
◼

Nieuwsbrieven
In de laatste week voorafgaand aan een vakantie zetten wij een schoolnieuwsbrief
voor alle ouders/verzorgers op het ouderportaal. Hierin wordt actuele informatie
gegeven over de school.
◼

Informatieboekje van de groep
Aan het begin van het schooljaar geeft iedere groep een eigen informatieboekje
mee voor de ouders/verzorgers. Hierin staan bijv. het rooster, de dagen waarop
er gymnastiek is en de namen van de kinderen die in de groep zitten.
◼

Mailcontact
Wij streven ernaar om alle berichten via het ouderportaal te versturen, maar soms
is het voor een leerkracht handiger om met ouders/verzorgers via de gewone mail
contact te hebben.
◼

Contactweken
Eind september/begin oktober nodigen we alle ouders uit voor een
kennismakingsgesprek met de leerkracht. Vervolgens plant u samen met deze
leerkracht een vervolgafspraak. Dit kan na een aantal weken zijn, maar ook na
een aantal maanden; dat bepaalt u zelf, samen met de leerkracht. Uitgangspunt
hierbij is dat als u na een gesprek de deur uitgaat, altijd weet wanneer uw
volgende afspraak is. (Tip: neem dus altijd even uw agenda mee.) Op deze manier
hopen we beter tegemoet te komen aan de behoeften van ouders om in gesprek
met de leerkracht te gaan, doordat u zo niet gebonden bent aan vaste
schoolavonden.
◼

Ouderavond
Om ouders op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen op school,
organiseren wij regelmatig ouderavonden. Eén keer per jaar wordt de algemene
ouderavond gehouden, waar naast de afhandeling van het zakelijke gedeelte ook
altijd wordt gezocht naar interessante onderwerpen voor ouders/verzorgers.
◼

Huisbezoek
Bij nieuwe leerlingen maakt de leerkracht een afspraak voor een huisbezoek. Deze
afspraak is dan in plaats van een afspraak in de contactweek in
augustus/september.
◼

Website
Via de website houden wij u op de hoogte over zaken die spelen op school. De
meeste informatie gaat via het afgeschermde gedeelte van de website: het
ouderportaal. Het plaatsen van foto’s van uw kind gebeurt enkel als u daarvoor
schriftelijk toestemming hebt verleend.
◼

Gescheiden ouders
Als ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid
is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen
van de leerling verloopt. Voor meer informatie: zie de Plateaugids.

Indeling van de groep
Op onze school wordt in groepen lesgegeven. Bij het indelen van deze groepen
wordt gekeken naar:
▪
▪
▪

de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen;
mogelijkheden van de leerlingen (leerroute) en
de dynamiek van verschillende groepen en leeftijd.

Alle leerlingen op onze school hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

September 2022
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

24

25

Week 35

Maandag

Week 36

5

6
MR-vergadering

13

Week 38

Week 37

12

OR-vergadering

Vso 1/2d, 2 en 3:
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij
schoolreis

19

21

So: Fototaal

22
Groepsinfoavond

- eigen invulling

26
Week 39

20

Kennismakingsgesprekken

27
Kennismakingsgesprekken

28
Kennismakingsgesprekken

29
Kennismakingsgesprekken

23
Vso fase 1 (deels):
Duurzaamheidscentrum

30
Kennismakingsgesprekken

Het ontwikkelingsperspectief (opp)
Het ontwikkelingsperspectief is een officieel document dat per leerling wordt
opgesteld door de leerkracht en de gedragswetenschapper, in samenwerking
met de Commissie van Begeleiding (CvB). Het geeft een inschatting van de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, en het zegt ook iets over het
verwachte uitstroomniveau en de te volgen leerroute binnen het onderwijs.
Bij de start van een leerling worden alle beschikbare gegevens (het dossier,
toetsen en observaties) bestudeerd. Daarna worden ondersteuningsbehoeftes
en doelen opgesteld, rekening houdende met wat de leerling aankan.
Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks door de leerkracht en de
Commissie van Begeleiding geëvalueerd, zo nodig bijgesteld en vervolgens
met u als ouders/verzorgers besproken. Ook wordt de leerroute en het
perspectief of de uitstroombestemming vastgesteld. Hiervoor maken we
gebruik van het landelijk doelgroepenmodel van Gespecialiseerd Onderwijs.
Als
u
ermee
instemt,
dan
ondertekenen
u
en
school
dit
ontwikkelingsperspectief.
Naast het ontwikkelingsperspectief zijn voor de leervakken groepsplannen
opgesteld om de onderwijsleerbehoeften en -doelen vast te stellen, zodat wij
goed weten welke leerstof uw kind precies moet krijgen en op welke manier
hij/zij dat aangeboden moet krijgen. Het ontwikkelingsperspectief en de
groepsplannen vormen het uitgangspunt voor het handelen in de klas.
Het landelijk doelgroepenmodel maakt het visueel in kaart brengen van de
mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes binnen het onderwijs mogelijk.
Op basis van dit model wordt het ontwikkelingsperspectief ingevuld en worden
de
leerroute,
het
startperspectief,
uitstroomperspectief
en
uitstroombestemming vastgesteld. De leerroute zegt iets over de doelen in
het onderwijsaanbod, de uitstroombestemming over de verwachtte uitstroom
van een leerling en dus: waar werkt een leerling naar toe?
Binnen kind- en leercentrum W.A. van Liefland worden profiel (leerroute) 2,
3 en 4 aangeboden. Binnen het so wordt toegewerkt naar uitstroom in vsozml of praktijkonderwijs. In het vso wordt toegewerkt naar uitstroom in
dagbesteding of arbeid.
Meer informatie over het doelgroepenmodel kunt
https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/landelijkdoelgroepenmodel/.

u

vinden

op

Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in het so en vso worden
verschillende stappen onderscheiden bij het volgen van uw kind:
Startperspectief: Bij de start op school wordt een startperspectief
omschreven: op basis van de beschikbare gegevens en de eerste periode op
school wordt een verwachting uitgesproken over de uiteindelijk
uitstroombestemming. Leerlingen het op so volgen tot het einde van het
derde leerjaar in principe het basisarrangement, tenzij bij de instroom al
een duidelijke aanleiding is om hiervan af te wijken. In deze periode gaan
we heel gericht werken aan alle leerlijnen, om een zo volledig mogelijk beeld
op te bouwen van uw kind. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere
schoolloopbaan.
◼ Uitstroomperspectief: Aan het einde van het derde leerjaar wordt in het
ontwikkelingsperspectief het uitstroomperspectief opgesteld: er wordt een
verwachting met betrekking tot de uitstroombestemming uitgesproken. Het
perspectief kan zich richten op dagbesteding (taakgericht of
arbeidsmarktgericht) of (beschutte) arbeid.
◼ Uitstroombestemming: De uitstroombestemming wordt aan het eind van
de schoolperiode vastgesteld waarbij gekeken wordt of de verwachtingen
van de uitstroombestemming (het perspectief) passend is gebleken of
bijgesteld dient te worden. Het streven is om iedere leerling uit te laten
stromen naar de meest passende plek in de maatschappij.
◼

Tabel leeftijd-leerjaar-perspectief
Leeftijd so

Leeftijd vso

Leerjaar

Perspectief

4-5 jaar

12-13 jaar

1e leerjaar

Startperspectief

5-6 jaar

13-14 jaar

2e

Startperspectief

6-7 jaar

14-15 jaar

3e leerjaar

Start/uitstroomperspectief

7-8 jaar

15-16 jaar

4e leerjaar

Uitstroomperspectief

16-17 jaar

5e

leerjaar

Uitstroomperspectief

17-18 jaar

6e

leerjaar

Uitstroombestemming

18-19 jaar

7e

leerjaar

Uitstroombestemming

19-20 jaar

8e

leerjaar

Uitstroombestemming

so-verlenging

Uitstroombestemming

8-9 jaar
9-10 jaar
10-11 jaar
11-12 jaar
12-13 jaar

leerjaar

Oktober 2022
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

3
So: Fototaal

Week 42
Week 43

Week 44

4
MR-vergadering

- Kinderboekenweek

Week 41

Week 40

Week 39

Maandag

Zondag
1

2

5

6

7

8

9

Start Kinderboekenweek

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

Herfstvakantie

24
So: Fototaal
- eten en drinken

31
Vso: start
kunstweken
(tot 12 november)

Herfstvakantie

25

Herfstvakantie

26

Herfstvakantie

27

Herfstvakantie

28

Kader doorgaande lijn vso volgens doelgroepenmodel
Vso-uitstroombestemming(beschutte)arbeid en arbeidsmarkt
gerichte dagbesteding , leerroute 3/4
Als de leerlingen van leerroute 3/4 in het derde jaar van het vso starten, gaan
ze geleidelijk aan stage lopen. Ze starten eerst begeleid intern (in school) met
een halve dag, wat langzaam wordt uitgebreid naar één dag in leerjaar 4. Als
de leerlingen in leerjaar 5 komen, gaan ze ook begeleid extern (buiten school)
stage lopen, wel met een begeleider van school. In leerjaar 6/7 gaan de
leerlingen zelfstandig en zonder begeleiding van school stage lopen.
Bis = begeleide interne stage / Bes = begeleide externe stage / Zes = zelfstandige externe stage

Leerjaar
Leerjaar 3

1e 10 weken
(Blok 1)
1 dagdeel Bis

2e 10 weken
(Blok 2)
1 dagdeel Bis

3e 10 weken
(Blok 3)
1 dagdeel Bis

4e 10 weken
(Blok 4)
1 dagdeel Bis

Leerjaar 4

1 dag Bis

1 dag Bis

1 dag Bis
1 dag Bes

1 dag Bis
1 dag Bes

Leerjaar 5

2 dagen Bes

2 dagen Bes

2 dagen Bes

2 dagen Bes

Leerjaar 6

2 dagen Bes

1 of 2 dagen Bes
1 dag Zes

1 of 2 dagen Bes
1 dag Zes

2 dagen Zes

Zes
min. 2 dagen
max. 4 dagen

4 dagen Zes

4 dagen Zes

Leerjaar 7/8 Zes
4 dagen Zes min. 2 dagen
1 schooldag, max. 4 dagen
bij voorkeur
woensdag

Toelichting:
Praktijkvakken worden alleen gegeven in leerjaren 1, 2 en 3
Bes-stages voor route arbeid (op dinsdag en donderdag):
▪
AH-vulploeg: halve dag per week
▪
Horeca catering extern: 2 dagen per week
▪
Golfbaan Greenkeepers/Milieustraat Tynaarlo: 1 dag per week
▪
Iwerk assemblage: 1 dag per week
Individuele afwijkingen van bovenstaande kan op basis van evaluaties door
de Commissie voor de begeleiding worden geadviseerd.

Vso uitstroombestemming Dagbesteding, leerroute 2
Als de leerlingen van leerroute 2 in het derde jaar van het vso starten, gaan
ze geleidelijk aan stage lopen. Ze starten eerst intern (op school) met een
halve dag, wat langzaam wordt uitgebreid naar één dag in leerjaar 4. Medio
leerjaar 4 gaan de leerlingen een dagdeel op begeleide externe stage bij
verschillende sectoren in de dagbesteding van drie zorgaanbieders: De Trans,
Vanboeijen en Cosis. Een begeleider van school gaat mee. Leerlingen in de
route Dagbesteding gaan in leerjaar 6 op zelfstandige externe stage bij een
beoogde uitstroombestemming. Hier wordt gekeken welke werkzaamheden
het best bij de mogelijkheden en wensen van de leerling passen, en welke
vaardigheden de leerling daarvoor nog moet opdoen.
Soms is een stageplek meteen passend als uitstroomplek, en soms heeft het
vinden van een passende dagbestedingsplek iets meer tijd nodig. Het traject
van uitstromen richting dagbesteding duurt gemiddeld één jaar (tot het eind
van leerjaar 6) en is altijd maatwerk. We streven naar een warme overdracht,
dat wil zeggen dat leerlingen direct van school kunnen uitstromen naar de
uiteindelijke passende dagbestedingplek, met voldoende doorgroeimogelijkheden.
Bis = Begeleide interne stage / Bes = Begeleide externe stage / Ze s= Zelfstandige externe stage

Leerjaar

1e 10 weken 2e 10 weken 3e 10 weken 4e 10 weken
(Blok 1)
(Blok 2)
(Blok 3)
(Blok 4)

Leerjaar 3

1 dagdeel Bis

1 dagdeel Bis

1 dagdeel Bis

1 dagdeel Bis

Leerjaar 4

1 dag Bis

1 dag Bis

1 dag Bis
halve dag Bes

1 dag Bis
halve dag Bes

Leerjaar 5

1 of 2 halve
dagen Bes

1 of 2 halve
dagen Bes

1 of 2 halve
dagen Bes

1 of 2 halve
dagen Bes

Leerjaar 6

Zes
Zes
Zes
min. 2 dagen min. 2 dagen min. 2 dagen
max. 4 dagen max. 4 dagen max. 4 dagen

4 dagen Zes

Bes-stages voor route dagbesteding (op woensdag en donderdag):
▪
Woensdag halve dag per week aanbod op locatie door Vanboeijen, De
Trans, Cosis.
▪
Donderdag 1 dag per week Kinderboerderij Brinkstal en Tuin & Kas.

Verloop van de stages op het vso
Leerjaar 1, 2 en 3
Praktijkvakken

Leerjaar 3 en 4
BIS
Leerroute 2: dagbesteding taakgericht
en leerroute 3: dagbesteding
arbeidsmarktgericht en (beschutte)arbeid
Leerjaar 4 en 5
BES
Leerroute 3: dagbesteding
arbeidsmarktgericht en (beschutte) arbeid

Leerjaar 5 en 6
BES
Leerroute 2: dagbesteding taakgericht
Leerjaar 6 en verder
ZES
Opmerking Bis-B es:
Uitzonderingen gaan via de CvB en in
overleg met ouders/verzorgers

Koken
Huishoudkunde
Persoonlijke verzorging
Techniek
Plant en dier
Moestuin
Kaarsenmakerij
Horeca en Voeding:
Koken gericht op wonen Schoolkantine
Dienstverlening en Zorg:
Facilitair so/vso
Procestechniek:
Kaarsenmakerij/ klussendienst
Horeca en Voeding:
Kloekhorst 29
Product en Proces:
Iwerk assemblage
Verkoop en Retail:
Albert Heijn
Procestechniek en Groen:
Milieustraat
Golfbaan
Groen en dier:
De Brinkstal
Tuin & Kas
Diverse sectoren:
Carrousel dagbesteding
Cosis/Trans/Vanboeijen
Leerlingen gaan zelfstandig stage lopen
Overig

November 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Week 44

1

Vrijdag

2

3

4

5

6

11

12

13

(project tot 11 nov.)

9

10

Week 45

8

Vso fases 2 en 3:
Duurzaamheidscentrum

14
Vso: start blok 2
So: Fototaal

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

MR-vergadering

- eigen thema

21

22

23

28

29

30

Week 47

Week 46

Zondag

Fase 1:
Mediamasters

OR-vergadering

7

Week 48

Zaterdag

So: Fototaal
- Sinterklaas

.

Leer- en ontwikkelingsgebieden

Stichting Leerplanontwikkeling

Leerstofaanbod is dat wat bij elk vak wordt aangeboden aan de leerlingen.
Dit geeft invulling aan de kerndoelen voor zeer moeilijk lerenden. Het
Centrum Educatieve Dienst heeft leerlijnen voor onderstaande vakgebieden
ontwikkeld en deze leerlijnen zijn dekkend voor de kerndoelen van de
Stichting Leerplan Ontwikkeling:

Wij hanteren de onderwijsdoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (slo)
als richtinggevend voor het leerstofaanbod. Dit geldt zowel voor de
leerspecifieke als de leergebiedoverstijgende onderwijsdoelen. De leerstof
voorziet in een doorgaande lijn in onze school, waarbij rekening wordt
gehouden met het individuele kind.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

mondelinge taal

Deze doelen willen wij bereiken door:

technisch lezen

▪

uit te gaan van de mogelijkheden van het kind. Per kind wordt bekeken
wat voor hem/haar belangrijk is. Het gaat hierbij niet alleen om
kennistraining, ook training in emotionele en sociale weerbaarheid is
belangrijk;

▪

de leerlingen leerstof aan te bieden die uitdaagt en die optimale
mogelijkheden biedt voor hun ontwikkeling;

▪
▪

zo goed mogelijk samen te werken met ouders/verzorgers;

begrijpend lezen
spelling
schrijven
rekenen en wiskunde
sociale vaardigheden
seksuele vorming en weerbaarheid
mens, natuur en techniek
burgerschap en integratie
oriëntatie op mens en wereld
omgaan met media
creatieve en culturele oriëntatie
bewegen

In het (voortgezet) speciaal onderwijs ligt de nadruk op het kunnen toepassen
van de verschillende aangeleerde vaardigheden. Leerkrachtgedrag bij ons op
school is voorspelbaar. Om deze voorspelbaarheid te realiseren, maken wij
gebruiken van Begeleid Ontdekkend Leren (BOL). Zie ook verderop in deze
kalender voor meer informatie hierover. Daarnaast maken we gebruik van
dagritmekaarten; zo is het voor uw kind duidelijk welke activiteiten wanneer
plaatsvinden.

een goed pedagogisch klimaat te bieden.

Om de doelstellingen te realiseren, beschikt de school over een deskundig
team. Voor specialistische vragen kan de school advies krijgen van
deskundigen van zowel binnen het team als daarbuiten

December 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Week 48

1

Zondag

2

3

4

Sinterklaasviering

Week 49

5

6
So: Fototaal
- het jaar door

7

8

9

10

11

OR-vergadering

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

Week 51

Week 50

12

Kerstviering

Week 52

26
Kerstvakantie

27
Kerstvakantie

28
Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Samenwerkingsverband 22-01

Gespecialiseerd onderwijs (GO)

Ons kindcentrum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs 22-01 (SWV PO)) en ons leercentrum van Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs 22-01 (SWV VO). Deze samenwerkingsverbanden
bieden specialistische en toegankelijke onderwijszorg voor leerlingen met een
verstandelijke beperking. Beide SWV’s bestaan uit de schoolbesturen van de
gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Kind- en
Leercentrum W.A. van Liefland valt in de categorie extra ondersteuning van
het SWV.

Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland is opgenomen in de sectorraad
Gespecialiseerd onderwijs (GO). GO vertegenwoordigt so/vso- en sbo-scholen
en -besturen. In het Noorden zijn meerdere scholen voor speciaal
(basis)onderwijs waarmee wij veel samenwerken en contact onderhouden.

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband PO 22-01 en VO 22-01
Postbus 136, 9400 AC Assen
Coördinator: Renate Schenk
info@passendonderwijs-po-22-01.nl

Toewijzen van extra ondersteuning so/sbo/vso
De besturen binnen de samenwerkingsverbanden maken afspraken over de
manier waarop wordt vastgesteld of leerlingen toelaatbaar zijn voor speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van het
samenwerkingsverband.
Hierover
is
afstemming
tussen
de
samenwerkingsverbanden.
Een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is geldig in heel
Nederland. Bij de overgang van het so naar het vso is een nieuwe
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt aangevraagd door school.
De onderwijsbehoefte van de leerling met extra ondersteuning wordt vertaald
in concrete en haalbare handelingssuggesties, passend bij het beoogde
uitstroomniveau en uitstroomperspectief van de leerling.

▪
▪
▪
▪

Wat heeft de leerling nodig om de beoogde einddoelen te halen?
Wat heeft de leerkracht nodig om de leerling hierbij te ondersteunen?
Wat heeft de school/het team nodig om dit te kunnen realiseren?
Wat hebben de ouders/verzorgers nodig om de leerling hierbij te
ondersteunen?

Januari 2023
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Dinsdag

Woensdag
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Zaterdag
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3
Kerstvakantie

9
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1

10
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So: voorstelling
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30
So: Fototaal
- verkeer
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31
Vso fase 1 (deels)
Duurzaamheidscentrum

Drents Verkeersveiligheidslabel
Ons Kind- en Leercentrum heeft het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).
Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een
vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de
verkeerslessen op school, de ouderparticipatie en een verkeersveilige
omgeving.

Ouderraad (or)
De ouderraad houdt zich bezig met organisatorische zaken op school. De or
heeft een ondersteunende rol en helpt bij feestelijkheden als sinterklaas, kerst
en Pasen, organiseert de avond-4-daagse en int de ouderbijdrage.
De or komt ongeveer één keer per maand bij elkaar voor overleg. Deze
vergaderingen vinden plaats op school. Or-leden kunnen een specifieke
functie
hebben,
zoals
voorzitter,
penningmeester,
notulist
of
schoolkrantredactie.
De or bestaat uit ouders/verzorgers en personeel van de school.
Oudergeleding:
▪
Mw. I. Talens (voorzitter)
▪
Dhr. D. Snijder (penningmeester)
▪
Dhr. J. Wiersum (wervingscommissie)
▪
Mw. A. Timmer
▪ Mw. M. Kolthof
Personeelsgeleding:
◼
Wiebke de Jonge (notulist)
◼
Els Altena

Medezeggenschapsraad (mr)
De medezeggenschapsraad in het onderwijs is een orgaan voor inspraak en
houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school. De
medezeggenschapsraad is een schakel tussen de school en het bestuur en
wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit ouders/verzorgers en
personeel. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze mr
overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken
zoals:

besteding van de financiën;
personeelsformatie;
◼ de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij
andere activiteiten;
◼ het vierjaarlijkse schoolplan, het schoolondersteuningsprofiel, het
veiligheidsplan, de jaarlijkse schoolgids en het schooljaarplan.
◼
◼

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten, namelijk
instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over
zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijv. over het schoolplan en
veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders
betrokken worden bij hulp in en aan school. De ouders in de
medezeggenschapsraad hebben ook instemmingsrecht over de besteding van
de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het
opstellen en vaststellen van het schoolplan is belangrijk. Via de
medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed
uitoefenen.
Leden van de mr:
Oudergeleding:
◼ Dhr. R. de Vreeze (voorzitter)
◼ Vacature
◼ Vacature
Personeelsgeleding:
◼ Sabina Glavimans (notulist)
◼ Reinier Kremer (vicevoorzitter)
◼ Joost Webbink
E-mailadres: mr@liefland-assen.nl

Op zoek naar nieuwe leden
Zowel de or als de mr zijn op zoek naar nieuwe leden. Heeft u tijd en wilt u
iets extra’s voor onze school en de leerlingen doen, dan kunt u contact
opnemen met iemand van de personeelsgeleding of de directie.
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en oranje: dans
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Alle leerlingen zijn vrij

27
Week 9

So paars, rood en
roze: dans
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Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Bijdrage schoolreis/schoolkamp

Gezonde school

De so-groepen en fase 2/3 van vso-groepen gaan elk jaar één dag op
schoolreis. Hiervoor wordt van de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd.
Deze bijdrage staat los van de ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage
wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad.

Kindcentrum W.A. van Liefland vindt gezondheid van groot belang. Wij
besteden hier op de volgende drie manieren aandacht aan:

De bijdrage is:
▪ voor so-groepen: € 25,00.
▪ voor Fase 2/3: € 35,00
Vso Fase 1 gaat elk jaar op schoolkamp, en ook hiervoor wordt een bijdrage
gevraagd van de ouders/verzorgers van tussen de € 70,00 en € 85,00.
De schoolreizen/schoolkampen zijn op basis van vrijwilligheid. Mocht uw kind
niet meegaan, dan komt hij/zij gewoon op school.

Ouderbijdrage
De overheid betaalt in Nederland het onderwijs uit belastinggelden. Scholen
mogen daarnaast aan ouders vragen om aan bepaalde activiteiten mee te
betalen, dit is de zgn. ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage. Het bedrag
wordt vastgesteld door de or en de mr, en wordt aan het begin van het
schooljaar doorgegeven aan de ouders. Van dit geld worden diverse extra’s
bekostigd zoals excursies, vieringen van Pasen, sinterklaas en kerst, sporten speldagen, theaterbezoeken, uitleenbibliotheek. Deze activiteiten zijn voor
alle leerlingen, iedereen doet mee.

Gezonde voeding
▪ We vragen ouders/verzorgers gezonde traktaties door en voor leerlingen
mee te geven.
▪ In themalessen in de klas besteden we aandacht aan gezonde voeding.
Beweging
▪ De leerlingen krijgen tweemaal per week gymnastiek van een
vakleerkracht.
▪ De vakleerkracht zorgt ervoor dat het motorlab klaar staat.
▪ De leerlingen op het so krijgen in het zwembad watergewenning.
▪ De school participeert in Special Heroes en biedt sportclinics aan onder
schooltijd (bijv. judo, freerunning, zwemmen, volleybal) met als doel om
na schooltijd zich aan te melden bij een sportclub.
▪ Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve
invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter
concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt
bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.

Maart 2023
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Week 10

Week 9

1

Vrijdag
2

Zaterdag
3

Zondag
4

5

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

6
So: Fototaal

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

30

31

MR-vergadering

- vrije tijd

Week 11

13

So rood:
Duurzaamheidscentrum

Week 12

20

21
Vso fase 1 (deels)
Duurzaamheidscentrum

27
Week 13

Donderdag

So: Fototaal
- plant en dier

Kennismakingsochtend

So paars:
Duurzaamheidscentrum

28 OR-vergadering 29
So roze:
duurzaamheidscentrum

So blauw:
Duurzaamheidscentrum

Begeleid ontdekken leren (BOL)
Op onze school gaan wij ervan uit dat zelfstandig functioneren niet alleen te
maken heeft met toetsresultaten, maar dat een leerling een compleet persoon
is. Wij kijken dan ook naar vier domeinen: verstandelijke vermogens,
schoolse vaardigheden, (sociaal-)emotionele ontwikkeling en adaptief
functioneren. Dit laatste betekent hoe een leerling het geleerde kan toepassen
binnen andere momenten in zijn/haar leven. Als een leerling heeft geleerd te
lezen en hierdoor een recept kan lezen, betekent dit niet automatisch dat er
daarna een complete maaltijd op tafel komt te staan. De leerling moet niet
alleen verschillende taken uitvoeren die het recept aangeeft, maar moet ook
bedenken hoe al die taken vervolgens aanpakt moeten worden. Het is een
behoorlijk complexe taak om alle onderdelen van een maaltijd tegelijk klaar
te hebben. Hiervoor heeft ieder mens strategieën aangeleerd gekregen, die
we in meer of mindere mate beheersen. Dit noemen we zelfregulerend leren.
Bij leerlingen met een verstandelijke beperking gaat dat niet vanzelf. Speciaal
onderwijs heeft hierin een grote rol: Op school wordt niet alleen les gegeven
in bijv. lezen, koken en rekenen, maar worden ook instructies gegeven om
leerlingen te leren hoe ze taken kunnen aanpakken. Tenslotte leren onze
leerlingen ook niet vanzelf lezen, maar gaan daar jaren van training en
oefening aan vooraf.
Op onze school vindt zelfregulerend leren structureel plaats door middel van
het begeleid ontdekkend leren (BOL). De belangrijkste doelen hiervan zijn:
▪
▪
▪

versterken van denkvaardigheden,
doen afnemen van aangeleerde hulpeloosheid van kinderen met een
verstandelijke beperking.

De denkvaardigheden zijn voorspellen, plannen, monitoren en evalueren. Ze
worden visueel gemaakt door denklichtjes. Deze methodiek is goed in te
zetten tijdens praktische lessen. De volwassene schat in wat de leerling
(aan)kan, stelt gerichte denkvragen (wat, hoe) en neemt steeds meer afstand
als dit mogelijk is.

Toelating, schorsing en verwijdering
In de Plateaugids staat het beleid ten aanzien van toelating, schorsing en
verwijdering beschreven. Voor Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland is dit
beleid richtinggevend.
In de volgende situaties zullen en/of kunnen we een aangemelde leerling niet
plaatsen:
▪

▪
▪

Indien de leerling niet beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs of Voortgezet
Onderwijs.
Indien de leerling in staat is tot het behalen van een diploma. Er vindt dan
een doorverwijzing plaats.
Als wij onvoldoende zorg en begeleiding kunnen bieden zoals gesteld in
het schoolondersteuningsprofiel.

Wij streven ernaar de zorg voor leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte
te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin wij als school de
grenzen van onze mogelijkheden ervaren. Het is mogelijk dat dit speelt bij
aanmelding van een leerling, maar kan ook gaan spelen gedurende de tijd
dat een leerling bij ons op school zit. Het schoolbestuur heeft zorgplicht en
zoekt naar een passend onderwijs-zorgarrangement.

April 2023
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Week 15

Week 14

3

4

Vso fases 2 en 3
en so geel:
Duurzaamheidscentrum

10

2

7

8

9

14

15

16

Tweede Paasdag

21

22

23

29

30

Week 16

6

So oranje:
duurzaamheidscentrum
12
13

11

Goede Vrijdag

MR-vergadering

17

18

19

20

So: Fototaal

Koningsspelen

- eigen thema

24
Week 17

5

Zondag
1

Week 13

Maandag

Meivakantie

25
Meivakantie

26
Meivakantie

27
Meivakantie
Koningsdag

28
Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Stichting Vrienden van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

Lief Nieuws (schoolkrant)

De Stichting Vrienden van Kindcentrum W.A. van Liefland heeft als doel het
bevorderen van de ontwikkeling en het voorzieningenniveau van de school,
met uitzondering van die terreinen waarin reguliere middelen van overheid al
voorzien dan wel dient te voorzien. Daarnaast wil de stichting fondsen
werven, en zij doet dat op verschillende manieren. Het vermogen van de
stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen,
legaten en andere baten.

De redactie van de schoolkrant bestaat uit ouders/verzorgers. In Lief Nieuws
zijn leerlingen aan het woord en er staat leuke informatie in over onze school.
Ook ouders kunnen een bericht of oproepje sturen naar de redactie om te
laten plaatsen in de schoolkrant.

Via de ouderraad, medezeggenschapsraad, directie, groepsleerkrachten of
ondersteunend personeel kunnen wensen kenbaar worden gemaakt. Deze
worden met een kostenraming aan de Stichting voorgelegd. Afhankelijk van
de beschikbare of nog te verwerven financiële middelen (en passend binnen
de doelstelling en uitgangspunten) probeert de Stichting Vrienden van Kinden Leercentrum W.A. van Liefland zoveel mogelijk wensen in vervulling te
laten gaan.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
◼
◼
◼
◼
◼

José Dunnewind (voorzitter)
Wilko Gaastra (penningmeester, aftredend)
Ilona Meijers (lid)
Gea Pots (lid)
Roelie Bezu (lid)

Op zoek naar nieuwe leden
Heeft u belangstelling om zich als bestuurslid in te zetten voor onze Stichting,
neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Redactie Lief Nieuws:
◼ Martin Kleiker
◼ Esther Oenema
Kopij en contact: schoolkrantvanliefland@gmail.com

Mei 2023
Week 18

Maandag

Dinsdag

Woensdag

1
Meivakantie

2
Meivakantie

Week 19

9

Vso: start blok 4
So: Fototaal

Week 20

Vrijdag

Meivakantie

10

Vso fase 1:
schoolkamp
(t/m 17 mei)

11

22
So geel, rood, roze
en paars:
brandveiligheid

23
MR-vergadering

29
Tweede
Pinksterdag

30
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij

18
Hemelvaart

24

31

12

Zondag
6

Meivakantie

7
Meivakantie

13

14

19

20

21

26

27

28

So groen:
Duurzaamheidscentrum

17

So groen, oranje
en blauw:
brandveiligheid

5
Meivakantie
Bevrijdingsdag

- kunstweken

16

Zaterdag

4

OR-vergadering

15

Week 21

3
Meivakantie

8

Week 22

Donderdag

Dag na
Hemelvaart
(vrij)

25

Specialistische faciliteiten
Onze school heeft o.a. een aantal extra faciliteiten:

▪

Een verwarmd zwembad. De kinderen krijgen hier geen zwemles, maar
de lessen zijn gericht op watervrij worden.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een speellokaal en een sporthal.
Een orthotheek met informatie voor teamleden en ouders/verzorgers.
Een handvaardigheid/kunstlokaal.
Een technieklokaal.
Een kooklokaal met keuken.
Een kaarsenmakerij.
Meerdere schoolpleinen.
Meerdere ruimtes voor individuele begeleiding/onderzoek/overleg.
Een centrale ruimte/kantine, tevens personeelsruimte.
Een mindervalidentoilet.
Rolstoelvriendelijke ruimtes.

U bent van harte welkom om een kijkje bij ons te komen nemen op onze open
dagen en tijdens activiteiten.

Juni 2023
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1

2

3

4

8

9

10

11

Week 22

Maandag

6

Week 23

5

7
So rood:
Duurzaamheidscentrum

Paars, Blauw,
Rood: schoolreis

Geel en Roze:
schoolreis
Vso: Sportdag
(Hoogeveen)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

29

30

Week 25

Week 24

12

So: Fototaal

MR-vergadering

- eigen thema

26
Week 26

Zomermarkt

Schoolfotograaf

27

Veiligheid op onze school

Schoolregels

Wij zijn actief bezig met de veiligheid op onze school. De verschillende
documenten en afspraken hierover zijn vastgelegd in het Veiligheidsplan, dat
te vinden is op onze website. Dit geeft een beeld van onze visie op veiligheid
en welke ondersteuning wij hebben om algehele veiligheid te waarborgen.

Het gedrag van kinderen en hun sociale ontwikkeling is erg belangrijk voor
het functioneren in de maatschappij. Binnen ons onderwijs is goed sturen en
begeleiden van het gedrag van leerlingen erg belangrijk. Wij versterken
positief gedrag en proberen te allen tijde een goed voorbeeld te zijn voor de
leerlingen. Onze regels zijn nodig om grenzen te bieden aan leerlingen die dat
niet zelf kunnen bewaken. Zelfdiscipline en respect voor elkaar wordt sterk
aangemoedigd. Wij zijn alert op pestgedrag. Als regels worden overtreden,
kunnen sancties volgen die in overeenstemming zijn met de mate van de
overtreding. Het is daarbij het gedrag dat wordt afgekeurd, en niet de
persoon.

De so-afdeling werkt volgens de werkwijze van Positive Behavior Support.
De drie kernwaarden van onze school zijn:
◼
◼
◼

respect
veiligheid en
verantwoordelijkheid.

De gedragsverwachtingen rond deze kernwaarden zijn helder en worden
visueel ondersteund door picto’s, zodat leerlingen weten wat van ze verwacht
wordt.

Anti-pestwet
Scholen zijn bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Als
gepeste kinderen en hun ouders geen gehoor vinden bij de school zelf, dan
kunnen ze in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. Verder
worden nieuwe en zittende leerkrachten ondersteund om pesten te
voorkomen, te
signaleren en aan te pakken. Het is namelijk een kerntaak
van scholen om een veilige school te bieden en te garanderen.
De nadruk van de anti-pestwet ligt op preventie, waarbij de school een
bewezen effectief anti-pestprogramma gebruikt. Zowel Positive Behavior
Support, onderwijs in adaptieve vaardigheden en emotionele ontwikkeling als
weerbaarheid, maken onderdeel uit van de preventie van pesten en vallen
binnen het veiligheidsplan van de school.
Wij vinden het belangrijk om pesten direct aan te pakken. Het is van groot
belang dat signalen over pestgedrag met ons worden gedeeld, zodat wij
hiermee aan de slag kunnen.

De school hanteert de volgende schoolregels, voor school en groep
Respect …
Op onze school hebben wij respect voor elkaar
Onze school is een plek waar we ons veilig voelen
Op onze school willen wij zoveel mogelijk zelf doen
Op onze school hoort iedereen erbij
Zo doen wij dat hier!
Respect …
Ik ben netjes en beleefd
Ik laat een ander met rust
Ik wil rustig kunnen werken
Ik heb respect voor de spullen van een ander
Ik luister naar een ander
Ik leg alles daar waar het hoort
Ik zeg “STOP, HOU OP, ik vind het niet leuk!”
Zo doen wij dat hier!

Juli 2023
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Week 26

Maandag

Week 27

3

2

5

6

7

8

9

Week 28

OR-vergadering

Week 29
Week 30
Week 31

4

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
So: meesters en
juffendag

20

21

22

23

26

27

29

30

24
Zomervakantie
t/m 3 september

31
Zomervakantie

25
Zomervakantie

Zomervakantie

Laatste schooldag

Zomervakantie

28
Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Witterhoofdweg 1G
9405 HX Assen
0592-820650
dir@liefland-assen.nl
www.liefland-assen.nl

