
K
A

LEN
D

ER
 20

22 | 20
23

DE WITTE VOGEL 



A
ugustus | 20

22

ZIEKTE OF VERHINDERING

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan,
verzoeken wij u dit vóór 8:45 uur te melden via social schools of 
via telefoonnummer (070) 3 88 88 50. Vergeet niet om de vervoerder
te melden dat uw kind die dag geen vervoer nodig heeft.
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AUGUSTUS 2022

22 augustus
Start schooljaar

OUDERCONTACTMOMENTEN

Aan het begin van het schooljaar vindt 
er een kennismaking plaats met de 
groepsleiding van uw kind. Tijdens dit
startgesprek maken we afspraken over 
de oudercontacten voor de rest van het
schooljaar. Zo is er de mogelijkheid om
in oktober de doelen van uw zoon/ dochter
te bespreken. Halverwege het jaar kunt u
aangeven of u een gesprek wenst over de
vorderingen van uw zoon/dochter. Op de 
oudermiddag in juni kunnen we terugkijken
op het schooljaar en denken we samen na
over de ontwikkeldoelen voor uw kind voor
het nieuwe schooljaar. 
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SEPTEMBER 2022

19 september
Vrije dag so

20 september
Prinsjesdag, alle leerlingen vrij

Week van 20 september
Plannen met doelen voor dit 

schooljaar mee naar huis
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VERZORGING

Wilt u voor de verzorging van uw
zoon of dochter, indien van 
toepassing, voor slabben, luiers,
natte doekjes en reservekleding
zorgen? Wilt u dit regelmatig
meegeven, zodat we voldoende
voorraad hebben op school?
En denkt u ook aan zwemluiers
als uw kind zwemt.
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OKTOBER 2022

22 t/m 30 oktober
Herfstvakantie

31 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
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ZIEK OP SCHOOL?

Wanneer wij gedurende de dag merken
dat uw kind verhoging krijgt, of 
wanneer uw kind zich zichtbaar niet
lekker voelt dan nemen wij altijd 
contact met u op. Afhankelijk van 
hoe uw kind zich voelt, spreekt de
groepsleiding in samenspraak met 
de verpleegkundige, met u af hoe te
handelen. Het kan zijn dat we u 
adviseren uw kind op te halen, maar
het kan ook zijn dat we afspreken dat
we het nog even aankijken. Als een
kind koorts heeft (38 graden of
hoger) verzoeken wij u uw kind op 
te komen halen. Wilt u zorgen dat we
reserve-contactadressen en diverse
telefoonnummers hebben?
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WA-VERZEKERING

De school heeft een ongevallenverzekering. Deze verzekering geldt niet voor schade door vandalisme en voor
schade toegebracht aan derden. De verzekering dekt ook geen materiële schade of vermissing en geldt niet voor
speelgoed of luxe spullen die de leerling mee naar school neemt. Dit is altijd voor eigen risico. We raden ouders
daarom dringend aan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten.
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MEDICATIE

Het is voor ons en de gezondheid van uw zoon of
dochter van groot belang dat we op de hoogte
zijn van de medicijnen die uw kind gebruikt (op
school én thuis) en van eventuele wijzigingen in
dit medicatiegebruik. U doet dit via het invullen
van het ‘Formulier MEDICATIEWIJZIGING'. Dit 
formulier kunt u opvragen bij de groepsleiding
van uw kind en is ook te vinden op onze website.
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ETEN OP SCHOOL

De leerlingen eten en drinken maximaal twee keer op
school. Geeft u het brood of fruit in stukjes mee? Wij
onderstrepen het belang van gezond eten en drinken.
Geeft u bijvoorbeeld liever water met een smaakje te 
drinken dan sap of frisdrank. In principe pureren en
verwarmen we het eten op het so en vso niet, behalve
als dit voor een individuele leerling noodzakelijk is.



DECEMBER 2022

23 december

Vrije dag so

24 december 2022 t/m 

8 januari 2023 

Kerstvakantie 
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21

28 Portfolio

Alle leerlingen bouwen een portfolio op.
Hierin zitten foto’s, certificaten en werk-
stukken waarmee uw kind kan laten zien
wat het geleerd of ervaren heeft. Het 
vullen van het portfolio gebeurt door het
jaar heen door leerlingen en groepsleiding.  
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EVALUATIEBESPREKINGEN DOELEN

Twee keer per jaar bespreken de intern begeleiders de vorderingen van 
uw zoon/dochter met de groepsleiding. Tijdens afstemmingsbesprekingen 
bespreekt de groepsleiding de vorderingen van uw zoon/dochter met 
therapeuten. Zij maken afspraken over hoe zij het best samenwerken 
aan de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Deze afstemmingsbesprekingen
vinden vijf keer per jaar plaats.



JANUARI 2023

24 december 2022 t/m 
8 januari 2023
Kerstvakantie 
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Opvang

Middin organiseert op onze school 
de naschoolse- en vakantieopvang.
Voor informatie hierover en de 
bekostiging van opvang kunt u 
terecht bij het maatschappelijk
werk van De Witte Vogel of bij Middin, 
telefoonnummer (070) 322 22 46.
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VERJAARDAGEN

De verjaardag van uw kind is een 
belangrijke dag. Trakteren op school 
mag natuurlijk, maar dan graag een 
gezonde traktatie! Kijk voor leuke ideeën 
op www.gezondtrakteren.nl.



FEBRUARI 2023

3 februari
Studiedag, alle leerlingen vrij

Week van 6 februari
De geëvalueerde doelen mee naar huis

13 of 15 februari
Oudercontact

25 februari t/m 5 maart 
Voorjaarsvakantie  
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INDICATIE VOOR EXTRA ZORG

In Nederland kennen we uiteenlopende 
wet- en regelgeving die zorg en welzijn 
mogelijk maken. Elke gemeente heeft zijn
eigen werkwijze, regels en loketten. Neem
contact op met uw gemeente om de juiste 
informatie en hulp te krijgen. Op onze 
website onder 'OUDERINFORMATIE' staan de 
belangrijkste wetten op een rij. Komt u 
er niet uit? Neem contact op met onze 
maatschappelijk werker.
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SCHOOLKAMP EN SCHOOLREIS

Per schooljaar bekijken we welke groepen op schoolreis
of op schoolkamp gaan. DE GROEPSLEIDING VOORZIET DE 
BETREFFENDE OUDERS/VERZORGERS VAN ALLE BENODIGDE 
INFORMATIE RONDOM DEZE ACTIVITEIT.



Maart 2023

25 februari t/m 5 maart 
Voorjaarsvakantie
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DUBBELE KINDERBIJSLAG

Thuiswonende kinderen die intensieve zorg
nodig hebben kunnen DUBBELE kinderbijslag
krijgen. De voorwaarden om hiervoor in 
aanmerking te komen, kunt u lezen op de 
site van de Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl.
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ZWEMMEN

Een aantal dagdelen kunnen leerlingen van het so gebruikmaken van het zwembad bij Basalt 
revalidatie of een dagdeel van het zwembad Escamphof. Het kan ook zijn dat zwemmen als hydro-
therapie onderdeel is van het revalidatieprogramma. Wilt u, als uw kind zwemt, zwemkleding, een
handdoek en indien nodig een zwemluier (bijvoorbeeld van het merk Swimmates) meegeven naar
school? Na het zwemmen geven we de zwemkleding en handdoek mee naar huis om te wassen.



APRIL 2023

7 t/m 10 april
Goede Vrijdag en Pasen

21 april
Koningsspelen

22 april t/m 7 mei
Meivakantie

27 april 
Koningsdag
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VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers helpen bij allerlei 
activiteiten, zoals bij zwemmen en 
bewegingsonderwijs. Hun hulp is voor 
ons onmisbaar. Kunt u zelf een steentje
bijdragen? Neemt u dan contact op met
Daniella Gorissen, bereikbaar via de 
receptie: T. 070 388 88 50. 
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AFZEGGEN AFSPRAKEN

Als u niet op een afspraak kunt komen, 
dient u dat minimaal 24 uur van tevoren 
te laten weten. Bij een te late afzegging
brengen we de kosten, bijvoorbeeld voor
inzet van een tolk, in rekening.



MEI 2023

5 mei
Bevrijdingsdag

22 april t/m 7 mei
Meivakantie

18 mei en 19 mei
Hemelvaart

29 mei
Tweede pinksterdag

30 mei
Studiedag, alle leerlingen vrij

31 mei
Vrije dag so
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OVERGANG NAAR NIEUW SCHOOLJAAR

Tijdens het oudercontactmoment in juni kijkt de groeps-
leiding met u terug op het schooljaar, vertellen zij bij
welke collega's uw zoon/dochter volgend schooljaar in
de klas komt en willen ze graag samen met u nadenken
over doelen voor het nieuwe schooljaar. 



JUNI 2023

1 en 2 juni
Vrije dagen so

Week van 12 juni
Geëvalueerde doelen mee naar huis

20 of 22 juni  

Oudercontactmiddag/-avond
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) kan 
meepraten en meebeslissen over de 
organi-satie van de school en de inrichting
van het onderwijs. Voor een goede 
vertegenwoordiging zitten drie 
medewerkers en drie ouders in de raad.
Onze raad stelt zich actief op en bespreekt
regelmatig de ontwikkelingen op school
met directie en bestuur. De raad vergadert
maximaal zes keer per schooljaar. Deze
vergaderingen zijn in principe openbaar.
Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, 
kunt u zich melden bij een lid van
de MR via mr-ouders@wittevogel.nl. 



Juli | 20
23

BEHANDELPLANBESPREKINGEN

Eén of twee keer per jaar bespreekt de revalidatiearts van Basalt 
de voor uw kind gestelde doelen met de betrokken therapeuten. 
Zo mogelijk is een collega uit de groep van uw zoon of dochter 
aanwezig. Vanaf dit schooljaar nodigen we u als ouders/verzorgers
uit voor deze behandelplanbespreking.



JULI 2023

8 juli t/m 20 augustus
Zomervakantie
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01 02

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING 

Alle leerlingen moeten een toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) hebben. Deze vraagt school 
in overleg met ouders aan bij het samenwer-
kingsverband van de gemeente waarin de
leerling woont. Die besluit of plaatsing op
onze school gerechtvaardigd is en geeft een
TLV af. Bij de start op het vso moet opnieuw een
TLV worden aangevraagd. Voor de aanvraag
van een TLV is vaak een recent psychologisch
onderzoek nodig.
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AUGUSTUS 2023

8 juli t/m 20 augustus
Zomervakantie

21 augustus
Start schooljaar 2023-2024
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VEILIGE SCHOOL

De Witte Vogel werkt volgens het handboek
veiligheid dat voor de stichting Resonans is 
opgesteld. Wij blijven alert op de veiligheid 
binnen onze school. Heeft u tips of adviezen?
Die horen wij graag!  



Resonans is een stichting voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs met scholen in de brede regio van Leiden en
Noordwijk tot aan Den Haag, Zoetermeer en Delft. 
Wij zijn een belangrijk expertisecentrum voor 
speciaal onderwijs in de regio.

Alle Resonans-scholen samen hebben zo’n 1250 leerlingen en

meer dan 600 medewerkers in Noordwijk, Leiden, Zoetermeer,

Delft en Den Haag. Ook de school van uw kind behoort tot 

Resonans. Wij bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,

met een doorgaande leerlijn van 4 tot 20 jaar. Het bijzondere van

de Resonans-scholen is dat ons speciaal onderwijs aansluit bij 

het niveau en de ontwikkeling van elke leerling. We richten ons

daarbij op zijn of haar toekomst, samen leven en samen leren.

Waar gaan we voor?
Met de leerling als uitgangspunt gaan wij voor een gespecialiseerd

aanbod in onderwijs en ondersteuning. 

Waar geloven we in?
We realiseren ons aanbod vanuit een gecombineerde visie 

op onderwijs en begeleiding. Die vertalen onze meesters in 

gespecialiseerd onderwijs naar de dagelijkse praktijk. Vanuit 

de gedachte ‘samen beter, beter samen’ hebben we daarin korte

lijnen met onze partners. Bij stichting Resonans telt ieder talent! 

Eigen waarde
Onze leerlingen hebben een eigen waarde: niets is voor hen 

vanzelfsprekend. Zij hebben het vermogen zich te verwonderen

over alles om hen heen. Zij hebben tijd en aandacht nodig om 

zich te kunnen ontwikkelen. Resonans biedt hen een eigen 

omgeving in mooie, veilige en goede scholen met gespecialiseerde

professionals. Iedere leerling is anders, iedere leerling is uniek!

Zelfvertrouwen
Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij 

komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren 

en met zelfvertrouwen in het leven staan. We rusten onze 

leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten, 

in vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.

RESONANS: KRACHTIG 
IN SPECIAAL ONDERWIJS



Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid
Leerlingen willen zo zelfstandig mogelijk leren, leven, wonen, 

werken en vrije tijd besteden. Dat lukt alleen als je goed kijkt 

en ziet wat leerlingen (niet) kunnen en verlangen. Dat is de 

basis van ‘gepersonaliseerd leren’: leerlingen ruimte geven om 

zelf te ontdekken wat het beste bij hen past. Voor medewerkers

geldt hetzelfde: zij hebben professionele ruimte nodig om die 

gepersonaliseerde vorm van leren mogelijk te maken.

Samen beter, beter samen
Samen beter worden en samen leren komt op alle niveaus 

terug. Op stichtingsniveau zetten we eigen programma’s 

voor gezamenlijke ontwikkelingen op. We bieden binnen onze 

sectoren de mogelijkheid aan professionals om te leren van 

elkaar. Zelforganiserende teams werken samen aan het onderwijs

en de begeleiding van leerlingen. Onze leerlingen leren samen en

ván elkaar, door te werken in kleine, overzichtelijke groepen.

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs
Onze leerlingen zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. 

Resonans is specialist in de ontwikkeling van deze leerlingen. 

Inspiratiebron is het gildemodel. Leerlingen ontwikkelen zich

daarin stapsgewijs totdat zij zo zelfstandig mogelijk wonen, 

werken en hun vrije tijd besteden, ofwel ‘meester zijn’. 

Bij Resonans werken gespecialiseerde professionals, ‘meesters’,

die zich continu ontwikkelen in het begeleiden en onderwijzen 

van onze leerlingen naar zelfstandigheid.

Kernwaarden

De unieke positie van Resonans vatten we samen 

in de volgende kernwaarden:

1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid

2. Samen beter, beter samen

3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs



DE RESONANS SCHOLEN

VSO LEYSTEDE

Locatie: Leiden

Afdeling: vso-vmbo 

Leerlingen: 70

Medewerkers: 21

Doelgroep: Fysiek beperkt,
langdurig ziek

Uitblinkers
l Samen sterk met regulier
l 5-jarig vmbo
l Regulier vmbo-

diploma halen
l Profielgebonden 

praktijkvakken

DE THERMIEK

Locatie: Leiden

Afdelingen: so, vso-db

Leerlingen: 230

Medewerkers: 136

Doelgroep: Lichamelijk 
en (ernstig) meervoudig 
beperkt, langdurig ziek 

Uitblinkers
l Aangepast gebouw
l Geef me de 5!
l Kanjertraining
l Onderwijs, zorg en 

revalidatie

MAURICE 
MAETERLINCK-
SCHOOL

Locatie: Delft

Afdelingen: so, vso, ab

Leerlingen: 164

Medewerkers: 98

Doelgroep: Lichamelijk 
en (ernstig) meervoudig 
beperkt, langdurig ziek

Uitblinkers
l Onderwijs, zorg en 

revalidatie
l Team rond het kind
l Ambulante begeleiding

DE KEERKRING

Locatie: Zoetermeer

Afdelingen: so en vso

Leerlingen: 181

Medewerkers: 72

Doelgroep:
Zeer moeilijk lerend

Uitblinkers
l Toekomstgericht onderwijs
l Praktische lessen
l Structuur en begeleiding

DE WITTE VOGEL

Locatie: Den Haag

Afdelingen: so en vso

Leerlingen: 128

Medewerkers: 105

Doelgroep: (Ernstig) 
meervoudig beperkt

Uitblinkers
l Onderwijs, revalidatie 

en zorg
l Samen met ouders
l Goed Leven Visie



PRAKTIJKCOLLEGE
HET METRUM

Locatie: Leiden

Afdeling: vso

Leerlingen: 147

Medewerkers: 64

Doelgroep: Zeer moeilijk 
lerend, lichamelijk en 
meervoudig beperkt, 
langdurig ziek

Uitblinkers
l Inclusief onderwijs
l Opleiden richting arbeid
l Leren door doen

DE DUINPIEPER

Locatie: Noordwijk

Afdeling: so

Leerlingen: 99

Medewerkers: 34

Doelgroep:
Zeer moeilijk lerend

Uitblinkers
l Veilige omgeving
l Woordenschatonderwijs
l Moderne 

onderwijsmethoden

VSO HET DUIN

Locatie: Noordwijk 

Afdeling: vso

Leerlingen: 87

Medewerkers: 35

Doelgroep: Zeer moeilijk lerend

Uitblinkers
l Praktijkgericht onderwijs
l Voor iedere leerling een 

passende uitstroomplek
l Veilige, uitdagende 

leeromgeving
l Zelfredzaam in wonen, 

werken, vrije tijd en 
burgerschap

DE OEVERPIEPER

Locatie: Noordwijk

Afdeling: onderwijs-zorg

Leerlingen: 28

Medewerkers: 28

Doelgroep: Licht verstandelijk
beperkt en (ernstige) 
gedragsproblematiek

Uitblinkers
l Je mag er zijn!
l Leerling komt tot bloei
l Een warme, veilige plek 

KORTE VLIETSCHOOL

Locatie: Leiden

Afdeling: so

Leerlingen: 107

Medewerkers: 34

Doelgroep: 
Zeer moeilijk lerend

Uitblinkers
l Kansrijk: balans in 

veiligheid en uitdaging
l Acceptatie en respect
l Duidelijkheid en 

vertrouwen

DE RESONANS SCHOLEN



AUGUSTUS 2022


