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Onze scholen in Leiden
vernieuwen
Gebouwen met eigentijdse voorzieningen en
duurzame verbeteringen. Dat is wat we willen
voor onze Resonans-scholen. Hoe staat het
met de nieuwbouw voor vso Leystede en
de renovatie en uitbreiding van Het Metrum?
Vso Leystede
Vso-vmbo De Thermiek heet nu vso Leystede.
En dat is niet de enige verandering voor deze
Resonans-school. Leerlingen en medewerkers gaan
in oktober 2020 naar het nieuwe, energieneutrale
gebouw aan de Van Swietenstraat in Leiden. ‘Het is
voor leerlingen een heerlijke plek die motiveert om te
leren. Alle moderne faciliteiten die ons onderwijs
nodig heeft, zijn in huis’, vertelt afdelingsdirecteur
Carla Reijners. ‘Een school om trots op te zijn! Het
gebouw heeft bij de ingang drie bouwlagen. Aan
de andere kant twee. Er komen twee gymzalen.
Het gebouw wordt bijna energieneutraal, met
zonnepanelen en regenwater-opvang voor het doorspoelen van de toiletten. Ook is het gebouw gasloos
ontworpen. Het nieuwe schoolgebouw delen wij

opnieuw met het reguliere vmbo Boerhaavelaan,
waarmee wij intensief samenwerken. De samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs krijgt met de
nieuwbouw een verdieping en is een enorme verrijking
voor onze leerlingen. Zij leven immers in dezelfde
samenleving. Ze horen bij elkaar.’

Praktijkcollege Het Metrum
Praktijkcollege Het Metrum is volop bezig met
renovatie en uitbreiding van de school. ‘Half september
2020 is het voorlopig ontwerp goedgekeurd’,
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vertelt Lisa van Raam, beleidsadviseur Huisvesting &
Veiligheid. ‘Hierin zijn de suggesties van de
gebruikersgroep van Het Metrum meegenomen.
In zeer korte tijd dacht deze groep creatief mee over
de inrichting en indeling van de school. Binnenkort,
op 15 oktober, presenteren we het voorlopig ontwerp
aan het team. Intussen werken we verder aan
ontwerp en inrichting van ruimtes. Daarnaast bekijken
we de mogelijkheid om de gymzaal gelijktijdig met
het renovatietraject van de school te verduurzamen.
Verduurzaming is immers een van de speerpunten
van Resonans.’

Personeelsdossier online is live
Elke medewerker van Resonans heeft via de applicatie
Youforce bij ons administratiekantoor Groenendijk
inzicht in zijn of haar persoonlijke gegevens. Was dit
al zo voor je salarisspeciﬁcatie en jaaropgaaf, daar is
via een tweede knop toegang tot je personeelsdossier
bij gekomen. Daarin zitten stukken die het mogelijk
maken om bijvoorbeeld akten van benoeming/aanstelling te maken, een werkgeversverklaring op te stellen
(bijvoorbeeld voor een hypotheek), uitbetaling bij
jubilea te verzorgen, zaken te melden bij het ABP en
de belastingdienst of te adviseren bij aanvraag
ouderdomspensioen.

Administratieve duizendpoten van Resonans
Marijke den Edel en Mirjam van Kempen zijn de spinnen in 't web op het stafbureau van
Resonans. 'We geven administratieve ondersteuning aan de bestuurders en de sectordirecteuren
en beantwoorden ook vragen of verzoeken vanuit de organisatie.'
Beiden hebben veel aﬃniteit met de scholen
in speciaal onderwijs. Mirjam: 'Ik werkte hiervoor
(sinds 2008) bij De Thermiek aan de Blauwe Vogelweg
en op het vmbo als administratief medewerker.
Op 7 april 2019 kwam ik op het Stafbureau van
Resonans.' Marijke: 'Sinds 2008 ben ik de managementassistent van Iepe Roosjen en daarnaast werk
ik twee dagen bij Auris De Weerklank. De school die
eerder met De Thermiek en Korte Vlietschool tot
Stichting SOL e.o. behoorde en nu onder de
Koninklijke Auris Groep valt. Auris De Weerklank

verzorgt onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende leerlingen. Het is ﬁjn
om nog binding met de school te houden. We zijn
ondersteuners die toevallig op het stafbureau werken
maar met elkaar hetzelfde doel hebben, en dat is goed
onderwijs voor de leerlingen.'

Notuleren en vele contacten
Mirjam: 'Mijn taak is voornamelijk het voorbereiden
en notuleren van diverse overleggen. Denk aan de
raad van toezicht, de gemeenschappelijke medezeg2

Marijke den Edel (links) en Mirjam van Kempen: 'Je moet kunnen meebewegen.'

genschapsraad en het wekelijks overleg van bestuur
en sectordirecteuren. Ook bewaak ik het oppakken
van de actiepunten.' 'Ik zit meer in de personele
hoek', vertelt Marijke. 'Denk aan alle administratie
rondom het UWV en ﬁnanciële zaken. Ik heb veel
contact met Groenendijk Administratie.'

Mee kunnen bewegen
Gevraagd naar de ontwikkeling in de afgelopen
jaren, geven de dames aan dat ze dynamiek niet
schuwen. 'Fusies en verhuizingen, het hoort er
allemaal bij en je moet een beetje mee kunnen
bewegen. Je ziet met Resonans meer specialisten
op bepaalde vakgebieden, zoals Huisvesting of AVG.
En wat bij niemand hoort, dat doen wij', lachen de
dames. 'Denk aan het regelen van een vergaderzaal,
een bloemetje laten bezorgen of de vraag om een
bepaald beleidsstuk toe te sturen.'

En nemen we de telefoon niet op, mail gerust naar
info@resonansonderwijs.nl, dan pakken we het zo
snel mogelijk op. We vinden het belangrijk
bereikbaar te zijn voor collega's.'

TEAM STAFBUREAU
l Controller
l

l
l
l

Bereikbaar voor collega’s
Mirjam en Marijke: 'In principe kunnen collega's eerst
terecht bij hun afdelingsdirecteur, maar als wij een
vraag krijgen, beantwoorden we die met plezier.

l

Cor Bakker
Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit
en Organisatie
Evy Kruijthof
Beleidsadviseur HR
Erica Parlevliet
Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid
Lisa van Raam
Beleidsadviseur IT
Peter de Boer
Managementassistenten
Marijke den Edel en Mirjam van Kempen

3

Blijf alert op
corona-symptomen
Het aantal patiënten met COVID-19 neemt
helaas weer toe. Op onze scholen houden
we de gezondheid van leerlingen en collega’s
scherp in het oog. We weten dat dit veel van
de teams en afdelingsdirecteuren vraagt.
Het regelen van vervanging , vragen van ouders
beantwoorden en steeds ﬂexibel inspelen op de
wijzigende coronamaatregelen, zoals het opstellen
van breng- en haalprotocollen of het testen van
ventilatiemogelijkheden. Het vraagt allemaal veel
aandacht. We zijn ons daar terdege van bewust en
waarderen de inspanningen op alle Resonansscholen.

gezondheid van toepassing. Voor leerlingen met een
zwakke gezondheid is het coronavirus gevaarlijker en
ook voor het openhouden van de school is de impact
al snel groot. Bij meerdere zieke docenten op een
school zitten klassen thuis of sluit de school zelfs.

Grote impact

Voorrangsverklaring

We begrijpen ook hoe lastig het is voor iedereen.
Toch willen we iedereen op het hart drukken vol
te houden. Het is verleidelijk om met een ﬂinke
verkoudheid, keelpijn of hoesten toch door te gaan.
Maar ‘samen beter, beter samen’ is ook op ieders

Heb je symptomen en wil je je laten testen, meld je
dan bij je afdelingsdirecteur. Die kan een voorrangsverklaring geven en het telefoonnummer voor testen
met voorrang. Regels betreﬀende corona op scholen
en tips over gezond blijven lees je op rijksoverheid.nl.

Schoolplan geeft richting
voor komende jaren
De Resonans-scholen hebben hard gewerkt aan het
nieuwe schoolplan voor de periode tot en met 2024.
Veelal met input vanuit het team, de leerlingen,
de ouders, de sector en het bestuur van Resonans.
Het was een mooi moment om ook de eerdere
schoolplanperiode (2016-2020) te evalueren en
samen de speerpunten te bekijken voor de komende
vier schooljaren. Op de website van elke school is
onder Documenten het schoolplan te vinden.

Organisatieonderzoek Resonans: we zijn op koers
Vanuit het organisatieonderzoek ‘Het huis
staat, tijd om te gaan wonen’ heeft het college van bestuur (CvB) een aantal besluiten
genomen en acties opgesteld. Input waren
de interviews met vertegenwoordigers vanuit
onze organisatie door Bureau de Bedoeling.

Goede basis voor onze koers
Het organisatieontwerp van Resonans is een goede
basis gebleken voor de koers in de komende jaren.
Door de grote huisvestingsprojecten, de vele
externe relaties en de wens tot sectorale samenwerking blijven er twee bestuurders en twee
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sectordirecteuren om de organisatie de komende
jaren te leiden.

Helderheid
Om vooral naar de buitenwereld toe de functienaam te verduidelijken, noemen we teamleiders
voortaan afdelingsdirecteuren. Het bestuursbureau
krijgt de beter passende naam stafbureau. Dit
bureau zet de komende jaren in op versterkte
ondersteuning van sector- en afdelingsdirecteuren.
In hetzelfde kader is gekozen om de aansturing
van het stafbureau deels te verdelen onder de
sectordirectie en het CvB.

Samenspel
Ander actiepunt is het versterken van het samenspel
tussen stafbureau en afdelingsdirecteuren.

De ontwikkelde kwaliteitskalender vormt hiervoor
een goede basis. Om het beleid voor inkoop en
contracten een gedegen invulling te geven,
winnen we aanvullend extern advies in.

Medezeggenschap
Als het gaat om medezeggenschap houden we
de twee lagen aan, dat wil zeggen een MR op
schoolniveau en een GMR op stichtingsniveau.
We zorgen ervoor dat statuten en reglementen zijn
afgestemd op deze gelaagde medezeggenschap.

Extern meer
slagkracht

Uit de RvT Resonans

De invloed van
Resonans
inzetten in he
t belang van
onze leerlinge
n.

Intern en extern dynamiek
De raad van toezicht (RvT) kwam op
16 september bijeen in Kasteel Oud
Poelgeest. Een greep uit het overleg
van onze toezichthouders.
In het kader van COVID-19 preventie zijn er CO2metingen geweest op de scholen. Het meetrapport
was 1 oktober gereed. De RvT vraagt daarnaast meer
informatie over de risico’s bij de huisvestingsprojecten van Resonans. Het CvB brengt deze in kaart.
De RvT keurt de verhuizing van het Huis van het
Onderwijs naar Elisabethhof 17 in Leiderdorp goed.

Interne en externe ontwikkelingen
Het vertrek van Johan Taal leidt tot veranderingen
in de bestuurssamenstelling. De medewerkers zijn
hierover ingelicht en de RvT-voorzitter gaf bij de
GMR uitleg over de procedure. Het CvB heeft verder
de brochure ‘Externe slagkracht Resonans’ geschreven. Die geeft inzicht in de vertegenwoordiging van
Resonans bij externe partijen. De sector- en

afdelingsdirecteuren
krijgen hierin een
grotere rol en het
CvB wil landelijk meer
slagkracht. De RvT is
positief over het stuk.

Managementrapportage
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In de managementrapportage is te lezen dat het
goed gaat met Resonans. De auditcommissie van
de RvT spreekt in oktober met de controller over
dit ﬁnancieel complexe jaar. De grens van de groei
in het aantal leerlingen is op een aantal locaties
bereikt. De RvT stelt voor dit onderwerp op de
agenda van de raad te plaatsen.

RvT-leden bedankt
Na de vergadering namen RvT en CvB (door corona
uitgesteld) afscheid van twee leden van de raad,
Margreet Vendel en Michael Krul. Hartelijk dank
voor jullie inzet voor Resonans en haar
voorgangers!
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Uit de GMR Resonans

Ontwikkelingen in onze organisatie
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kwam op 9 september bijeen
op de Korte Vlietschool. Voorzitter van de raad
van toezicht Willem Grool was te gast.
Hij lichtte samen met een vertegenwoordiger van
Bureau Leeuwendaal de werving voor een nieuwe
bestuurder toe. De GMR benadrukt het belang van
de aﬃniteit van het college van bestuur (CvB) met de
doelgroepen. De GMR constateert dat Resonans intern
staat, daaraan is hard gewerkt. Nu is het van belang
dat Resonans aandacht heeft voor de externe relaties
om zo ook te laten zien wat het belang is van speciaal
onderwijs.

bij de ouders. De GMR adviseert dit ook te doen
voor de andere Resonans-scholen.

Uit de scholen
Op Het Duin is een nieuwe afdelingsdirecteur,
Yvette Loog, aangesteld. Welkom!
Het verpleegkundig beleid voor de sector mytyl/tyltyl
is goedgekeurd. Begin oktober is dergelijk beleid ook
besproken in de sector zml. Daarnaast is de wens
van de GMR voor een meer graﬁsche weergave van
resultaten beantwoord via infographics per afdeling
en het populair jaarverslag. De GMR is er blij mee.
Vso Leystede blijft onderdeel van de sector zml,
met aandacht voor verdere samenwerking met het
reguliere vmbo.

Het huis Resonans staat
Dat sluit mooi aan bij het rapport ‘Het huis staat, tijd
om te gaan wonen’. De GMR ziet graag een concrete
aanpak van conclusies uit dit rapport, met een heldere
rolverdeling. De tweelaagse medezeggenschap (MR
en GMR) blijft bestaan. De Thermiek (Blauwe Vogelweg) en vso Leystede krijgen beide een MR-deelraad.

Evaluatie afstandsonderwijs
Het CvB heeft een evaluatie uitgezet over het afstandsonderwijs in de coronaperiode eerder dit jaar.
Doel is de wijze waarop het onderwijs is uitgevoerd
te evalueren en vooral successen te borgen voor de
toekomst. De Witte Vogel heeft een evaluatie uitgezet

GMR ZOEKT TWEE LEDEN
In de GMR kun je onze organisatie vanuit een
heel ander perspectief bekijken en meedenken
over de koers van Resonans. Weet je iemand
vanuit de ouders bij De Keerkring of de
Maurice Maeterlinckschool of wil je de
personeelsgeleding van De Duinpieper/
De Oeverpieper/Het Duin invullen?
Meld dit via GMR@resonansonderwijs.nl.
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Fijne herfstvakantie!
Na een mooie nazomer is de
herfst voelbaar in aantocht.
Frisse ochtenden, vallende
bladeren en hier en daar al een
paddenstoel. De herfst biedt
naast regen een heleboel moois
om te zien. Of je nu graag de
wind om je oren voelt of liever
warme chocolademelk drinkt,
geniet van de vrije dagen!

WWW.RESONANSONDERWIJS.NL
Resonans Speciaal Onderwijs
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp
T 071 528 10 10
E info@resonansonderwijs.nl
Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T 015 278 02 00
De Thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T 071 519 54 90
Vso Leystede
Van Swietenstraat 2
2334 EA Leiden
T (071) 517 50 11

Tyltylcentrum De Witte Vogel
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T 070 388 88 50

Vso Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
T 071 361 41 50

Korte Vlietschool
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden
T 071 531 04 33

De Oeverpieper
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
T 06 124 57 370

Praktijkcollege Het Metrum
Schubertlaan 131
2324 CR Leiden
T 071 576 75 32

De Keerkring vso
Chaplinstrook 2-6
2726 SK Zoetermeer
T 079 341 05 36

De Duinpieper
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
T 071 362 16 61

De Keerkring so
César Franckrode 66-68
2717 BG Zoetermeer
T 079 323 85 89
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