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1. DE SCHOOL. 
 
Naam van de school:  
 
Naam:  St. Mattheusschool voor SO-ZMLK/MG 

Aleyda van Raephorstlaan 243 
3054 CR Rotterdam 

E-mail: Mattheus@zmlk.nl 
Telefoon: 010-4223517 
Directeur: Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda 
Adj. Directeur SO Dhr. L.P. van Troost 
Internet www.zmlk.nl 
  
Richting: Katholiek, toegankelijk voor alle geloofsrichtingen. 
 
De school is gehuisvest in ons prachtige gebouw aan de Aleyda van Raephorstlaan. De school is 
onderdeel van MAXIMAAL, kinderopvang, onderwijs en zorg. In het gebouw zijn Pameijer en 
Bijdehand onze partners. Pameijer met kinderdagcentrum Myosotis en jongerendagcentrum 12+, 
Bijdehand met kinderopvang en BSO. Met onze partners streven we naar een optimaal aanbod 
voor onze doelgroep.  
 
Bestuur. 
 
De St. Mattheusschool maakt deel uit van de:  
Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 
Aleyda van Raephorstlaan 243, 
3054 CR Rotterdam 
 
Situering van de school. 
 
De St. Mattheusschool is gehuisvest aan de Aleyda van Raephorstlaan 243 in Rotterdam-
Hillegersberg. De school ligt in een buitenwijk aan de noordrand van Rotterdam, en is goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer.  
 
VSO 
 
De St. Mattheusschool heeft een eigen VSO-afdeling (voortgezet Speciaal Onderwijs), het 
ROTTERDAMCOLLEGE. 
Het Rotterdamcollege is in hetzelfde gebouw gehuisvest met hetzelfde adres. De adjunct-
directeur van het Rotterdamcollege is Leontine Rijsdijk, te bereiken op nummer 010-2185919. 
 
Procedure schoolgids. 
 
Deze schoolgids is de schoolgids voor het SO. Voor het VSO (Rotterdamcollege) is er een aparte 
schoolgids. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.    
De directie van de school past waar nodig jaarlijks de inhoud van de schoolgids aan. Dit gebeurt 
n.a.v. opmerkingen van de inspectie, ouders en bestuur. De medezeggenschapsraad (MR) moet 
instemmen met de inhoud van de schoolgids. 
Na instemming van de MR wordt de schoolgids door het bestuur van de Martinus Stichting 
vastgesteld.  
Vervolgens wordt de gids voor het nieuwe schooljaar uitgereikt aan alle ouders, verzorgers en 
eventueel voogden van de op de school ingeschreven leerlingen. Ook wordt de schoolgids 
uitgereikt aan ouders/verzorgers die aanmelding bij de school overwegen en bij de 
ouders/verzorgers van de leerlingen die op enig moment gedurende het schooljaar worden 
ingeschreven. 
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT. 
 
Visie en uitgangspunten. 
 
De St. Mattheusschool is een school voor SO-ZMLK/MG 
 

Ø SO, staat voor Speciaal Onderwijs en 
Ø ZMLK staat voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. 
Ø MG staat voor Meervoudig Gehandicapt 

 
De belangrijkste kenmerken van deze kinderen zijn, dat ze allemaal problemen hebben met 
leren, zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden, dus zeer moeilijk lerend zijn. Kinderen met 
een meervoudige handicap zijn over het algemeen kinderen met autisme, gedragsproblemen of 
kinderen met een lager niveau van functioneren.  
 
Op het St. Mattheusschool worden kinderen geplaatst van 4 jaar tot ongeveer 13 jaar. 
 
De missie van onze school: waar staan we voor. 
 
Algemeen: 
 
De St. Mattheusschool is een Katholieke school. De school staat open voor iedereen met respect 
voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. 
 
Het kind en zijn/haar ondersteuningsbehoefte staan centraal in onze school. Veiligheid, 
duidelijkheid en structuur zijn de kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Een kind op onze 
school moet zich op zijn gemak voelen, dus met plezier naar school gaan. 
Voorop staat dat we er als school naar streven om alles uit een kind te halen wat er in zit.  
Dit kan alleen in nauw overleg met de ouders. Ouders mogen kritisch, tevreden, ondersteunend 
zijn. Wij staan open voor elke vorm van opbouwende kritiek. Als school houden we rekening met 
de wensen van de ouders, maar we zullen ook eerlijk naar de ouders zijn, als we niet aan hun 
wensen kunnen voldoen. 
 
De St. Mattheusschool heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van aanpak voor 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zoals kinderen met autisme, moeilijk gedrag en 
kinderen met sociaal-emotionele problemen.  
 
De St. Mattheusschool werkt vanuit een voor kinderen duidelijk klimaat met veel structuur, 
veiligheid en voorspelbaarheid. 
De Mattheusschool staat erom bekend, dat er voor de kinderen en ouders vele activiteiten 
worden georganiseerd waarin we op een sfeervolle manier met elkaar bezig kunnen zijn en 
waarin muziek en integratieactiviteiten veel aan bod komen. 
 
Catechese / levensbeschouwing. 
 
Onze school is een katholieke school. Het is een plek, waar vanuit de christelijke 
levensovertuiging een gerichte en bewuste bijdrage geleverd wordt aan de menswording van 
kinderen met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Op de St. Mattheusschool zijn 
kinderen met een andere godsdienst en godsdienstbeleving dan ook van harte welkom. 
Catechese en levensbeschouwing komen specifiek aan bod in het vak “godsdienst”. 
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3     DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS. 
 
Passend onderwijs en toelatingsprocedure. 
 
Per 1-8-2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. De St. Mattheusschool is nu onderdeel 
van het samenwerkingsverband PPO (Primair Passend Onderwijs Rotterdam) 
 
De onderstaande informatie komt van PPO, uitgegeven voor alle scholen. 
 
Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten 
zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende 
onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen 
schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen 
uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)  
De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 
2014 ingaat. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op 
kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen 
moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze 
verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen). 

 
Zorgplicht 
 
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan 
doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, 
eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. 
Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan 
realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf 
voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.  
Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel 
belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe 
school. Maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het 
kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school 
niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan 
ook het gevolg van een verhuizing zijn. 

 
Informatie voor de school 
 
Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de 
school informatie geven over hun kind. Het bevoegd gezag van een school (het schoolbestuur) 
kan hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van 
hen wordt dan verwacht dat zij alle relevante informatie over hun kind aan de school 
overhandigen. Wil de school eventueel toch nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een 
gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. 
Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel 
hebben aangemeld. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is zorgplichtig. 

 
Het verzoek van het bevoegd gezag van een school aan ouder(s)/verzorger(s) om meer 
informatie te verstrekken, geldt voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind dat extra ondersteuning 
nodig heeft. Zij kunnen dan samen met de school bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van 
het kind zijn. Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het 
vinden van een passende school voor het kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel 
informatie beschikbaar over een kind.  
 
Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school 
voor het kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). 
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Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school? 
 
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. 
Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de 
volgende algemene regels: 
 
• Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.  
• Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.  
• Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst 

naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. 
Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school 
nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.  

• Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de 
school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden. 

 
Schoolondersteuningsprofielen 
 
Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel 
beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als 
ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het 
ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide 
schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de 
directie van de school.  
 
Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de 
ouder(s)/verzorger(s), worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien 
van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de 
school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg 
aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de 
andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur 
laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan 
echter alleen als er overleg is geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een 
andere school is gevonden voor het kind. 
 
Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het 
samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde 
toelaatbaarheidsverklaringen af voor het SBO en SO (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan 
een SBO- of SO-school een leerling niet aannemen. Basisscholen of zorginstellingen kunnen een 
kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor 
vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl).  
Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan 
onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. 
Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een beslissing van een school, dan kunnen 
zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen met school 
geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het samenwerkingsverband ingeschakeld 
worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering een oordeel 
gevraagd worden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere 
school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer 
ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.  
 
Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de zorgplicht binnen een 
samenwerkingsverband worden gemaakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de 



		
 Schoolgids St. Mattheusschool SO-ZMLK/MG schooljaar 2016 – 2017 

 

 8 

 

Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. 
Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen ertoe verplicht zijn doeltreffende 
aanpassingen te verrichten voor een leerling met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), 
tenzij deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De WGBH/CZ is volgens het 
College voor de Rechten van de Mens (voormalige Commissie Gelijke Behandeling) niet van 
toepassing op de toelating en deelname aan het (V)SO. 
 
Wanneer geldt de zorgplicht niet? 
 
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt 
aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid 
heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is.  
In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het 
samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo 
nodig - toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun 
kind te vinden.  
Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren 
te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke 
identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.  
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) 
en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken 
geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen 
toelatingsprocedure. 
 
Onderwijsconsulenten 
 
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook 
een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er 
sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra 
ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of 
school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief 
(OPP).        
 
Contactgegevens PPO Rotterdam 
Postbus 22171  
3003 DD Rotterdam  
 
Schiekade 34 

 

3032 AJ Rotterdam 
010-3031400 
 
E-mail: info@pporotterdam.nl                                                                                               
Internet: www.pporotterdam.nl 

 
Na aanmelding 
 
Nadat er een officiële aanmelding heeft plaatsgevonden gaat de zorgplicht in. De CVB 
(commissie van begeleiding) gaat dan onderzoeken of de ondersteuningsbehoefte van de 
aangemelde leerling past bij het aanbod van de school. Als deze vraag positief wordt 
beantwoord, wordt er gekeken of er plaats is in de groep waar de leerling voor in aanmerking 
komt. Als er geen plek is dan wordt er gekeken naar alternatieven. Als er wel plek is wordt een 
moment van plaatsing afgesproken. 
 
Na toelating 
Na toelating van uw kind op de St. Mattheusschool geeft u toestemming dat er een dossier over 
uw kind aangelegd wordt.  
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De vakken op de St. Mattheusschool 
 
Op de St. Mattheusschool komen verschillende vakgebieden aan de orde. Er wordt gewerkt aan 
een zo breed mogelijke ontwikkeling. Er wordt niet gestreefd naar piekvaardigheden, dit wil 
zeggen dat kinderen op een bepaald gebied heel erg sterk zijn (bv. Heel goed kunnen lezen) en 
op veel andere gebieden juist behoorlijk zwak. Het doel is de leerlingen een gevarieerd aanbod te 
bieden in ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij in hun vaardigheden een zeker evenwicht 
bereiken zonder enorme pieken en dalen. 
 
Om dit te bereiken wordt op de St. Mattheusschool het door de overheid voorgeschreven 
vakkenpakket voor scholen voor ZMLK gehanteerd. 
 
De resultaten van het onderwijs. 
 
Er wordt alles aan gedaan om uw kind alles te leren wat maar enigszins mogelijk is. Wat de 
schoolvakken betreft leert een deel van de leerlingen technisch, soms ook begrijpend lezen en 
eenvoudig rekenen. Dit geldt niet voor alle leerlingen. We streven ernaar, dat alle leerlingen naar 
dié vervolgvoorziening kunnen gaan die past bij hun ontwikkelingsperspectief. 
 
De leerlingen gaan vanuit de St. Mattheusschool bijna allemaal naar het VSO, meestal het 
Rotterdamcollege. Een enkeling kan naar het praktijkonderwijs. Ook in het VSO zijn 
arrangementen geformuleerd.  
 
De uitstroom vanuit het SO is vastgelegd in de uitstroomprofielen, die als volgt zijn vastgesteld: 
 
Uitstroomprofiel 1: Dagbesteding. 
 
Voor leerlingen die na plaatsing in het SO geen profijt van onderwijs blijken te hebben is de 
uitstroom naar een dagcentrum mogelijk. In een dagcentrum ligt de nadruk niet op didactisch 
presteren en op cognitieve ontwikkeling. Deze uitstroom is niet altijd gebonden aan het einde van 
het SO. 
 
Uitstroomprofiel 2: VSO-ZMLK/DB (dagbesteding) 
In het VSO-ZMLK/DB wordt de leerling voorbereid op plaatsing in een dagcentrum. De nadruk ligt 
op persoonlijke redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Uitstroomprofiel 3: VSO-ZMLK/B-ZW (begeleid of zelfstandig werk) 
Dit uitstroomprofiel is gericht op een uitstroom uit het VSO van arbeid. Dit zijn veelal 
werkprojecten op dagcentra, waarvoor een zekere mate van zelfstandigheid, communicatie en 
werkhouding wordt gevraagd. 
 
Uitstroomprofiel 4: SBO/Praktijkonderwijs 
Het uitstroomprofiel “praktijkonderwijs” geeft aan dat de leerling dusdanig mogelijkheden heeft 
dat hij/zij meer profijt van het SBO of praktijkonderwijs zal hebben. Succesfactoren hiervoor zijn 
onder meer een didactisch lees- en rekenniveau van eind groep 3 en een flinke mate van 
zelfstandigheid. 
 
De uitstroom wordt gerelateerd aan de ontwikkelingsperspectieven en aan de leerlijnen die 
gehanteerd worden. Concreet wordt er gekeken of de gestelde doelen individueel en op 
groepsniveau worden bereikt. 
 
Overgang. 

 
In principe gaat een leerling over naar een volgende groep op basis van zijn/haar leeftijd. Indien 
er echter belangrijke redenen zijn waardoor het in het belang van het kind beter is dat hij/zij 
eerder of juist later overgaat dan kan hiertoe besloten worden. Voor de leerlingen van de groepen 
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waarin kinderen met ASS zijn geplaatst geldt hetzelfde. Er wordt steeds kritisch bekeken of een 
autistische leerling in een andere ZMLK-groep geïntegreerd kan worden. Dit kan gedeeltelijk of 
geheel. 
 
TOPP 
 
In de hele school wordt voor alle leerlingen TOPP gebruikt. TOPP staat voor “Toets 
Ontwikkelings PersPectief” Het is ons leerlingvolgsysteem waarmee de totale ontwikkeling van 
de leerling in kaart wordt gebracht. 
Vanaf de toelating van een leerling wordt in een digitaal systeem bijgehouden hoe een kind zich 
ontwikkelt. De ontwikkeling wordt getoetst op 40 verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze 
ontwikkelingsgebieden zijn te rangschikken in 4 domeinen: 
 

A. Persoonlijke redzaamheid 
B. Cognitieve ontwikkeling 
C. Sociale redzaamheid 
D. Praktische vorming en maatschappelijke redzaamheid. 

 
Voor ieder van deze 4 domeinen zijn 10 lijsten vastgesteld waarop gescoord wordt hoe een 
leerling zich ontwikkelt. De 40 lijsten samen zijn volledig dekkend voor alle onderwijsdoelen die 
voor het onderwijs aan ZMLK zijn vastgesteld. 
 
Als de lijsten zijn ingevuld ( “de TOPP is afgenomen”) dan worden de resultaten in een overzicht 
gezet. Ieder jaar heeft hierbij een eigen kleur. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van een ingevuld TOPP-overzicht 
 

 
 
De TOPP van een leerling uit de aanvangsgroep. Goed te zien is dat er al een flinke ontwikkeling 
is, en dat er vooral resultaten zijn in het domein A, de persoonlijke redzaamheid. Er zijn echter 
ook al resultaten in de cognitieve ontwikkeling en de sociale redzaamheid te zien. Op het gebied 
van de praktische vorming zijn nog weinig doelen behaald. 
 

 
 
Dit is het TOPP-overzicht van een leerling die al een aantal jaren onderwijs heeft gehad. Goed 
zichtbaar is, dat er jaarlijks doelen worden behaald in alle domeinen. 
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Een leerling die staat voor de overgang van het SO naar het VSO. Er is veel ontwikkeling te zien 
in de domeinen persoonlijke zelfredzaamheid, cognitieve ontwikkeling en sociale redzaamheid. 
Goed te zien is, dat er nog veel doelen te behalen zijn op alle gebieden. 
 
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen de TOPP. Deze zijn vooral gericht op het 
zichtbaar maken van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen, het zichtbaar maken van de 
groei van een leerling en het inzichtelijk maken welke opbrengsten gehaald moeten worden om 
een vastgestelde uitstroom te kunnen realiseren. Dit gebeurt met de zgn. “kritische 
succesfactoren”. 
 
Perspectiefplannen  
 
De TOPP wordt voor meer gebruikt dan alleen registratie van vooruitgang van leerlingen. 
Doordat er overzichten zijn waarin de prestaties van alle leerlingen zijn opgenomen, ontstaat er 
een overzicht waaruit het ontwikkelingsperspectiefplannen kan worden gedestilleerd.   
Individuele ontwikkelingsperspectieven en perspectiefplannen vloeien logisch voort uit de 
individuele overzichten. Het is duidelijk welke items nog niet worden gescoord en daardoor 
aandacht behoeven. 
 
Opbrengsten 
 
De TOPP en de overzichten geven veel inzicht in de resultaten van het onderwijs en in de 
opbrengsten op de te onderscheiden gebieden. 
Jaarlijks wordt het aantal behaalde items geïnventariseerd. Dit gebeurt per leerling en per groep, 
maar ook per jaar en per domein. Dit geeft veel inzicht in opbrengsten, ook per locatie, over de 
hele school en zelfs per vakgebied. 
 
Arrangementen 
 
Om aan begeleidingsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen, heeft de St. 
Mattheusschool arrangementen geformuleerd.  
 
Een “arrangement” is de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd, rekening houdend 
met de specifieke hulpvraag van de leerling.  
 
 De St. Mattheusschool biedt de volgende arrangementen aan: 
 

1. Arrangement basis SO-ZMLK 
2. Arrangement SO-ZMLK+  
3. Arrangement SO-EB (Extra begeleiding-MG) 
4. Arrangement SO-autigroep a en b (kinderen met ASS-MG/ ASS-MG en extra zorginzet)  
 

Op basis van dossieranalyse, observatie en gesprekken wordt gekeken naar de hulpvraag van 
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de leerling. Aan de hand hiervan wordt door de commissie van begeleiding (CVB) besloten in 
welke arrangement de leerling geplaatst wordt. 
 

1. Arrangement basis SO-ZMLK 
 
Het basisarrangement ZMLK is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is 
gebaseerd op hun verstandelijke beperking (licht en matig verstandelijk gehandicapt). Eventuele 
motorische- psychiatrische- of gedragsproblemen zijn niet van invloed op de hulpvraag. In het 
onderwijsaanbod hoeven derhalve geen specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te 
worden. 
De aangeboden activiteiten sluiten aan bij het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van 
de leerling. Er worden didactische structuren aangeleerd, waarbinnen motiverende individuele, 
groeps- en klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en 
begeleiding ontvangen van één van de twee begeleiders. In de onderbouw wordt de nadruk 
gelegd op het aanleren en verder ontwikkelen van schoolse vaardigheden en de sociale 
redzaamheid. De onderbouwgroepen kennen een noodzakelijke balans van inspannende 
activiteiten en ontspannende activiteiten. Er is veel aandacht voor het welbevinden van de 
leerling, het aanbieden van vaste structuren, werkhouding, taakgerichtheid, ADL vaardigheden, 
spelontwikkeling en zelfontplooiing.  
In de middenbouw zet bovengenoemde zich voort. Daarnaast gaat er meer nadruk liggen op het 
reken- en leesonderwijs. In de bovenbouw is er sprake van steeds groter wordende 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt toegewerkt naar de overstap VSO. Dit uit zich 
onder andere in het laten kennismaken met van praktijkvakken, zoals deze in het VSO gegeven 
worden. 
 
In het basisarrangement vinden we de groepen Kermit, Elmo, Ernie en Schakels 
 

2. Arrangement ZMLK+ 
 
Er zijn leerlingen met een ZMLK-indicatie die andere onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften lijken 
te hebben dan de andere leerlingen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en 
redzaamheid. Er is een accentgroep waar leerlingen met deze onderwijsvraag kunnen worden 
geplaatst. Dit arrangement houdt in dat er meer nadruk op de schoolvakken gelegd kan worden 
omdat de leerlingen zelfredzamer zijn dan dat verwacht zou worden bij deze doelgroep. 
Kindkenmerken waar naar wordt gekeken om te bepalen of een kind geplaatst kan worden in 
deze groep zijn onder meer dat een leerling moet kunnen omgaan met een bepaalde mate van 
vrijheid, structuur aan moet kunnen brengen in eigen werkzaamheden, een intrinsieke motivatie 
tot werken heeft, een zelfstandige werkhouding heeft, initiatief kan nemen en een goede 
taakspanne heeft. 
Naast de kindkenmerken moet ook gekeken worden naar de cognitieve mogelijkheden van het 
kind. De combinatie van bovengenoemde kenmerken maken plaatsing in dit arrangement 
bespreekbaar. Het  programma van deze groep is meer dan in de andere groepen gericht op 
cognitieve ontwikkeling, weerbaarheid en persoonlijkheid. De inhoud van het programma is in 
principe hetzelfde als in het basisarrangement, maar er worden andere accenten gelegd. Er 
wordt meer nadruk gelegd op zelfstandig werken, op cognitieve ontwikkeling en op algemene 
ontwikkeling. Dit laatste komt tot uiting in de zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis, die 
we in het basisarrangement veel minder zien. Er wordt minder tijd besteed aan ADL-
vaardigheden en basale zelfredzaamheid. 
 
Binnen dit arrangement zien we de groep Gonzo. 
 

3. Arrangement EB 
 
Leerlingen in dit arrangement hebben gedurende de dag veel (individuele) begeleiding nodig om 
tot ontwikkeling te kunnen komen en zich te kunnen handhaven binnen de schoolse setting. Dit 
kan op verschillende gebieden noodzakelijk zijn (niveau van functioneren, stoornissen, gedrag).  
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Zo zijn er leerlingen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking (IQ<35) die gedurende de 
gehele  dag begeleiding nodig hebben. Dit om tegemoet te komen aan de bij het 
ontwikkelingsniveau behorende behoefte van nabijheid, de zelfverzorging en het cognitief 
stimuleren van de leerlingen.  
Daarnaast zijn er leerlingen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en of door hun lage 
sociale redzaamheid en emotionele ontwikkeling eveneens veel directe begeleiding nodig 
hebben. 
De hulpvraag van deze leerlingen komt overeen met die van leerlingen met een laag ZMLK-
niveau (IQ< 35). Daarom wordt voor deze leerlingen een ZMLK-MG indicatie afgegeven. 
Hierdoor kunnen deze leerlingen in een kleinere groep geplaatst worden en kan er meer 
begeleiding gegeven worden, waardoor beter tegemoet gekomen kan worden aan de hulpvraag 
van de leerling (duidelijkheid, structuur en veiligheid). 
In dit arrangement zien we dat de groepen structureel kleiner zijn dan in de eerder genoemde 
arrangementen. Er is sprake van maximaal 8 leerlingen met 2 personen groepsleiding. 
De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er worden didactische 
structuren aangeleerd, middels individuele, kleine groeps- en klassenactiviteiten. Om dit vorm te 
geven staan er minimaal 2, soms 3 mensen op de groep. Er wordt tegemoet gekomen aan de 
taakspanne door het afwisselen van inspannende en ontspannende activiteiten. Het aanbod is 
gebaseerd op leerlingen die functioneren op het niveau van leerlingen met een meervoudige 
beperking. Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid, voorspelbaarheid, intraining, inoefening 
en veelvuldige herhaling noodzakelijk. 
 
We hebben binnen dit arrangement de groepen Ieniemienie, Dikkie Dik en Koekiemonster. 
 

4. Arrangement autigroep. 
 
Leerlingen in dit arrangement hebben door hun autisme een specifieke hulpvraag. Er is sprake 
van een verstoring in de informatieverwerking, waardoor er problemen ontstaan met de 
betekenisverlening. Hierdoor kunnen de leerlingen anders reageren. De problemen met de 
informatieverwerking zorgen voor problemen op het gebied van communicatie, sociale interactie 
en verbeelding . Daarnaast hebben kinderen met autisme problemen op het sensoriële vlak.  
Binnen het onderwijs kan dit gevolgen hebben op het gebied van de leerstijl, concentratie, 
geheugen, taalbegrip en taalgebruik, sociaal functioneren, gedrag en de klassensituatie. Wij 
willen tegemoet komen aan de specifieke leerproblemen en leermogelijkheden, door 
verduidelijking van de communicatie, ruimte, tijd en activiteit opdat de leerling zo zelfstandig en 
ontspannen mogelijk kan functioneren in de maatschappij.  
Leerlingen in de auti-afdeling krijgen onderwijs in een MG-setting: hun autisme, gecombineerd 
met een verstandelijke beperking betekent in de dagelijkse praktijk een meervoudige beperking. 
Er zitten maximaal 8 leerlingen in de groep. Aan de groep is een gespecialiseerde leerkracht en 
fulltime  klassenassistent en mogelijk  zorgmedewerker verbonden.  
Wij spreken het kind in eerste instantie aan op het autisme. Daarnaast komen wij tegemoet aan 
de verstandelijke handicap. 
 
Binnen dit arrangement zien we de groepen Pino, Oscar en Tommie. 
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Beperkingen en grenzen 
 
Om het onderwijs zoals beschreven in de arrangementen volwaardig en verantwoord te kunnen 
geven zijn er maximale leerlingenaantallen vastgesteld binnen de diverse arrangementen. Als er 
meer dan de vastgestelde hoeveelheid leerlingen wordt aangemeld, kunnen deze niet worden 
geplaatst als de maximale aantallen zijn bereikt. 
 

Arrangement groep aantal 
ZMLK-basis Aanvangsgroep  8 
 Middengroep 10 
 Eindgroep SO 12 
ZMLK+ Eindgroep  12 
EB Aanvangsgroep 7 
 Midden 7 
 Eind-SO 7 
Autigroep A Aanvangsgroep  7 
 Middengroep  7 
 Eind SO 7 
Autigroep B SO-VSO 6 
 
 
 
 



		
 Schoolgids St. Mattheusschool SO-ZMLK/MG schooljaar 2016 – 2017 

 

 15 

 

4     LESTIJD EN VAKANTIEREGELING. 
In de wet is vastgelegd, hoeveel uren onderwijs kinderen moeten ontvangen. 
(wec art. 11 lid 4) ”Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen die jonger zijn dan 7 
jaar, per schooljaar ten minste 880 uren en de overige leerlingen per schooljaar ten minste 1000 
uren onderwijs ontvangen.”) 
Deze uren worden verdeeld over ongeveer 40 schoolweken. Dit heeft als gevolg dat er wekelijks 
ongeveer 22, resp. 25,5 uur onderwijs gegeven dient te worden.  
Rekening houdend met het gegeven dat de woensdagmiddag vrij is moeten de uren over de 5 
dagen evenredig worden verdeeld.  
In praktijk hebben de leerlingen dan ook dagelijks 5,5 uur onderwijs, met op woensdag 3,5 uur. De 
leerlingen tot 7 jaar hebben op woensdag vrij. Omdat ze een paar uur tekort komen op het wettelijk 
minimum, gaan de jongste leerlingen een aantal woensdagen naar school die logisch in het 
schooljaar passen. 
Dit alles in een overzicht: 
 Leerlingen  

< 7 jaar 
Leerlingen  
> 7 jaar 

Per jaar 880 1000 
Per week 23,0 26,50 
 
De verdeling van de uren over de week ziet er als volgt uit: 
 
LESTIJDEN SO Ochtend  Middag  Totaal uren Totaal uren 
 Begin Eind  Pauze  Begin  Eind <7 jr. >7 jr. 
Maandag 8.45 12.30 0,50 13.00 15.00 5,75 5,75 
Dinsdag 8.45 12.30 0,50 13.00 15.00 5,75 5,75 
Woensdag (alleen > 7 jr. 8.45 12.15     3,5 
Donderdag  8.45 12.30 0,50 13.00 15.00 5,75 5,75 
Vrijdag 8.45 12.30 0,50 13.00 15.00 5,75 5,75 
      23 26,5 
 
Vakantieregeling 
Het totaal aantal uren in het hele schooljaar (1-10-2016/1-10-2017) wordt als volgt gerekend: 
 

 begint eindigt < 7 jaar > 7 jaar 
Zomervakantie   Zo. 21.08.16   
Herfstvakantie  Za. 15.10.16 Zo. 23.10.16 23,00 26,50 
Kerstvakantie Za. 24.12.16 Zo. 08.01.17 46,00 53,00 
Voorjaarsvakantie Za. 25.02.17 Zo. 05.03.17 23,00 26,50 
Pasen Vr. 14.04.17 Ma. 17.04.17 11,50 11,50 
Meivakantie Za. 22.04.17 Zo. 07.05.17 23,00 53,00 
Hemelvaart  Do. 25.05-17 Vrij 26-05-17 11,50 11,50 
Pinksteren Ma. 05.06.17  5,75 5,75 
Zomervakantie  Za. 08.07.17 Zo. 20.08.17 138,00 159,00 
Studiedag hele team Di. 15-11-16  5,75 5,75 
Studiedag Do. 9-2-17  5,75 5,75 
Studiedag auti-zml-eb Ma. 3-4-17  5,75 5,75 

Totaal aantal vakantie uren / dagen 322 364 
52 * 23 = 1196 1196  

Woensdag 12 oktober 16, kampweek 3,5  
Woensdag 14 december 16, kerstweek 3,5  

Woensdag 7 juni 17, projectweek 3,5  
 1206,5  

52 * 26,50 =1378  1378 
Totaal vrije dagen 322 364 

Totaal naar school 884,5 1014 
Verplichte lesuren 880,00 1000 

Marge-uren PO: 884,5-880= 4,5 4,5  
Marge-uren PO: 1014-1000=14  14 
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Optimale benutting van de onderwijstijd 
 
Hoe zorgen we ervoor dat de onderwijstijd zo goed mogelijk benut wordt: 
 
De benutting van de onderwijstijd heeft een aantal aspecten. Er is daarom beleid op een aantal 
gebieden. 
1. De leerlingen zijn 26,5 uur daadwerkelijk op school. Het beleid is dat er geen tijd verloren gaat 
met activiteiten die niet worden ondersteund door doelstellingen en leerlijnen. 
2. Het beleid is dat er geen leertijd verloren gaat door inefficiënt gebruik van de lestijd. Hiermee 
bedoelen we de tijd rond pauzes, vervoertijd naar buitenschoolse activiteiten ed. 
3. Beleid is dat er van de dagen dat de leerlingen op school zijn geen dagen verloren gaan aan 
niet-verantwoorde activiteiten. 
4. Het beleid is dat de te benutten onderwijstijd zo verantwoord en gefundeerd mogelijk wordt 
ingevuld met activiteiten die recht doen aan de doelstellingen zoals ze staan omschreven in het 
schoolplan. 
Een aantal maatregelen om dit te bereiken: 
Ø We werken met een automatische, elektronische bel die afgaat op alle momenten dat 
activiteiten of pauzes eindigen en beginnen. 
Ø De afspraak is gemaakt dat alle teamleden aan het eind van iedere pauze de leerlingen gelijk 
ophalen bij de buitendeur om meteen met het programma te kunnen starten. 
Ø Activiteiten worden van tevoren voorbereid, zodat in de lessen gelijk gestart kan worden. 
Ø De leerlingen die in de groepen zitten waarvoor toiletgebruik geen programma-onderdeel is 
gaan zoveel mogelijk in pauzetijden naar het toilet. 
 
Lesuitval. 
 
Er wordt naar gestreefd om de lesuitval te beperken. Er kunnen redenen zijn waarom het gewone 
programma niet wordt gevolgd. Hierbij kan worden gedacht aan ziekte, projecten of studiedagen.  
Er zijn duidelijke afspraken over wat er gedaan wordt in het geval van ziekte of afwezigheid van 
een personeelslid. 
Ø Voor vervanging bij ziekte en studieverlof hebben we een aantal vervangsters ter beschikking. 
Indien vervangers niet beschikbaar zijn, wordt het probleem intern opgelost; een collega neemt de 
klas over. In uiterste nood wordt een groep opgedeeld.  
Ø Er wordt naar gestreefd om bij ziekte geen lessen uit te laten vallen. Door de situatie kunnen we 
wel gedwongen worden om een alternatief programma te verzorgen. 
Ø Leerlingen worden bij ziekte niet naar huis gestuurd. 
Ø De leerkrachten, die fulltime werken hebben een aantal dagen compensatieverlof per  
jaar. Dit wordt opgenomen in hele weken, losse dagen of in blokken van bijvoorbeeld maandag, 
dinsdag en woensdag of woensdag, donderdag en vrijdag vrij. De vervanging bij 
compensatieverlof wordt door een vaste leerkracht gedaan. 
Ø Na- en bijscholing gebeurt zoveel mogelijk buiten de schooltijden, zodat dit geen gevolgen heeft 
voor het schoolprogramma. 
 
Afwijking van programma 
Er is een aantal dagen en periodes waarvan nu al duidelijk is dat het reguliere programma niet 
gevolgd zal worden. Hieronder staan deze dagen in een schema aangegeven. 
 
DAG REDEN 
12-14 oktober 2016 Kampweek SO 
5 december 2016 Sinterklaasfeest 
15 december 2016 Kerstviering 
13 april 2017 Paasviering 
19-2 mei 2017 Kampweek auti-afdeling 
29 juni 2017 Jaarafsluiting 
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Schoolverzuim / verlof / leerplichtwet. 
  
De leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school is ingeschreven, de school ook inderdaad 
geregeld moet/dient te bezoeken. 
De directeur mag bij "gewichtige omstandigheden" vrij geven, maar hoogstens 10 dagen per 
schooljaar. 
 
Gewichtige omstandigheden zijn: 
• Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners. 
• Huwelijk van familie (eerste/tweede/derde graad) 12½, 25, 40, 50-jarig huwelijksfeest. 
• Verhuizing. 
• Gezinsuitbreiding. 
• Verplichte vakantieperiode buiten de schoolvakanties. 
• Feestdagen voor allochtone leerlingen (bv. Suikerfeest). 
 
Het is vaak moeilijk uit te maken, wat de wet bedoelt met "gewichtige omstandigheden". Hiervoor 
heeft de gemeente Rotterdam een folder uitgegeven: "BIJ DE LES BLIJVEN" EXTRA VERLOF. 
Deze folder is naast het Nederlands uitgegeven in de belangrijkste allochtone talen. De folder is op 
verzoek op school te verkrijgen. 
 
Deze extra verlofregels moeten streng gehanteerd worden. Indien u verlof voor uw kind wilt, moet 
u zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. Alleen bezoek aan de dokter 
/tandarts /specialist mag u telefonisch doorgeven. 
 
Bij ziekte moet u uw kind zelf voor 8.45 uur telefonisch ziek melden bij de school, anders  
is het ongeoorloofd verzuim 
 
De school voert een actief beleid in het voorkomen van schoolverzuim. Als kinderen niet afgemeld 
zijn zal er naar huis worden gebeld en bij veelvuldig verzuim  zal contact worden opgenomen met 
een leerplichtconsulent.  
Als dit alles geen resultaat heeft zal er een melding van ongeoorloofd verzuim plaatsvinden bij de 
afdeling leerplicht van de gemeente. 
 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur over uw verlofaanvraag dan kunt u in 
beroep gaan bij de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam. 
 
Schorsing en verwijdering. 
 
In de wet wordt aangegeven dat de beslissing over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd 
gezag van de school (WEC art. 40).  
Er is bepaald dat een leerling verwijderd dient te worden van school als door de commissie van 
onderzoek is vastgesteld dat de leerling niet meer toelaatbaar is en er een andere school of 
instelling is gevonden waarnaar de leerling is verwezen. Als dit niet is gelukt en er is aantoonbaar 
gedurende 8 weken gezocht naar een school of instelling die aansluit bij de verwijzing, kan tot 
definitieve verwijdering worden overgegaan. (WEC, art. 40, lid 1) 
Een leerling kan voor maximaal 5 dagen aaneengesloten worden geschorst. Dit kan alleen als er 
voldoende grond is om deze maatregel te nemen.  
 
Gronden om over te gaan tot schorsing zijn: 
 
Ø Als door het gedrag van de desbetreffende leerling de veiligheid van de andere leerling, het 
personeel of de school in het geding is. 
Ø Als er sprake is van het ontstaan van een bedreigende situatie. 
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5  IN- EN UITSTROOMGEGEVENS 
 
Zoals ieder jaar heeft een aantal leerlingen de school verlaten en zijn er leerlingen toegelaten. 
 
Hieronder vindt u de gegevens omtrent deze leerlingen. Aangegeven wordt het geslacht, de leeftijd 
en de instelling waar de leerling vandaan is gekomen resp. naartoe is gegaan. Tevens wordt de 
reden van het vertrek aangegeven. 
 
Het gaat hierbij om de periode van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.  
Alle leerlingen die zijn toegelaten hebben een indicatie van CVI van ECSO of een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband waar de leerling woont.  
 

INSTROOM / NIEUWE LEERLINGEN 
M/J initialen Geb. datum  Instelling 
J LH 23-03-07 Andere ZMLK-school 

J RP 29-07-07 Dagcentrum  

M HS 01-03-10 Thuis  

J LV 03-09-03 SBO 

M MW 30-09-03 Basisschool  

M ST 29-07-10 Thuis 
M TM 03-11-10 Thuis 
J AY 26-06-10 Thuis 
M EK 12-07-08 Andere ZMLK-school 
J SD 09-10-03 Dagcentrum  
J LR 22-09-09 SBO 
J AK 28-03-10 Thuis 
M EM 27-08-08 Dagcentrum  
M DM 18-02-10 Thuis 
M YW 07-09-04 Andere ZMLK-school 
M RA 23-04-11 Thuis  
 

UITSTROOM / VERTROKKEN LEERLINGEN 
M/J initialen Geb. datum  Instelling 
M SB 15-05-02 eigen VSO 
J MD 25-10-01 eigen VSO 
J JM 04-12-02 eigen VSO 

M RR 05-01-02 eigen VSO 

J CS 01-06-02 eigen VSO 
J OV 20-03-02 eigen VSO 
J JV 09-02-01 eigen VSO 
M NW 05-08-02 eigen VSO 
M IY 20-08-01 eigen VSO 
J JS 12-02-07 Gaat naar SBAO 
M HM 18-04-05 Gaat naar (S)VO 
J DB 05-10-05 Anders 
J MY 06-09-09 Gaat naar SO 
J AR 21-12-07 Gaat naar SO 
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6        BEGELEIDING EN BEGELEIDINGSTEAM 
 
Extra ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften. 
 
Als kinderen op school zitten blijken er soms bijkomende problemen te zijn. Dit kan zijn op 
meerdere gebieden zoals taal, spraak, de thuissituatie of medisch. 
 
Alle kinderen worden nauw gevolgd, maar indien er extra problemen zijn, zullen we meteen 
contact opnemen met de ouders en met elkaar bespreken, hoe we dit gaan aanpakken. Dit kan 
leiden tot het maken van een individueel handelingsplan. Hierbij maken we gebruik van de 
volgende personen/instellingen. 
 
Gedragsdeskundige: 
 
De gedragsdeskundige is lid van de commissie van begeleiding. Zij is verantwoordelijk voor de 
psychologische onderzoeken die gedaan worden in het kader van de handelingsgerichte 
diagnostiek en de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring door de diverse  
samenwerkingsverbanden.  
 
Het schoolmaatschappelijk werk: 
 
Dit wordt op de St. Mattheusschool verzorgd door onze eigen maatschappelijk werkster. 
 
Naam:   Irene Leijnse 
Te bereiken:  Op het schooladres 
 
Zij doet het onderzoek voor de commissie van onderzoek en verleent hulp: 
Ø aan het schoolteam bij de begeleiding van uw kind. 
Ø bij moeilijkheden thuis met uw kind, waarbij u graag hulp ontvangt. 
Ø bij vakantieplaatsing voor uw kind. 
Ø bij plaatsing op de sociale werkplaats of dagverblijf. 
Ø bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis/internaat enz. 
De schoolmaatschappelijk werkster is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer. 
 
Schoolarts: 
 
Zij verricht het medische onderzoek bij toelating. De schoolarts doet haar onderzoeken 1x per 
maand. 
Zij wordt ook ingeschakeld bij vragen van ouders en team. 
De schoolarts is verbonden aan: 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegersberg-Schiebroek, 
T.a.v. mevr. I. van der Meer 
Hectorstraat 17c 
3054 PC ROTTERDAM 
010 - 20 10 110 
 
Oefentherapie Cesar: 
 
Cesar is een bewegingsleer en -therapie om gezonde houdings- en bewegingsgewoonten te 
ontwikkelen. Bij aanmelding wordt hiervoor indien nodig door de schoolarts een verwijzing 
gegeven. De Cesartherapeut werkt 2 dagen per week op school. 
Daarnaast werkt de therapeut 4 uur per week extra in dienst van de school voor kleutergym in een 
aantal SO-groepen en voor eventuele extra vragen vanuit ouders en school. 
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Logopedie: 
 
Een aantal dagen in de week verzorgen de logopediste lessen in communicatie voor die kinderen 
die daarvoor in aanmerking komen. Helaas door de beperkte tijd komt een beperkt aantal kinderen 
aan de beurt. Dit zijn over het algemeen de jonge leerlingen. De logopediste geeft ook 
groepslessen en ondersteunt de leerkrachten. De logopediste is aan de school verbonden. Voor 
het VSO is de logopediste belast met sociale vaardigheidstrainingen en communicatietraining. 
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7  BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN. 
 
Schoolkamp 
 
De school organiseert elk jaar een schoolkamp voor het SO en een schoolkamp voor de auti-
afdeling. Het SO en de auti-afdeling gaan 3 dagen op kamp: van maandag tot woensdag of van 
woensdag tot vrijdag.  
Voor de groepen met allerjongste leerlingen wordt jaarlijks bekeken of het kamp haalbaar en 
wenselijk is. Als groepen niet meegaan op kamp wordt er voor de achterblijvers een “thuiskamp” 
georganiseerd. 
De autigroepen gaan in april, de rest in oktober. 
Het kamp is een verplicht programma-onderdeel, en alle leerlingen moeten dan ook aan het 
programma deelnemen. 
 
Zwemmen 
 
De leerlingen gaan 1x per week zwemmen. Met de allerjongsten wordt gewerkt aan de 
watergewenning. Vervolgens worden de diverse zwemtechnieken aangeleerd. Met sommige 
leerlingen komen we zo ver dat ze uiteindelijk een officieel zwemdiploma behalen.  
 
Excursies 
 
De leerlingen gaan een aantal keren op excursie, zoals naar de dierentuin, museum, haven 
bezoeken enz. Voor de reis- en entreekosten wordt een bijdrage gevraagd in de ouderbijdrage. 
 
Schoolreis 
 
We streven er naar om 1 keer per jaar met de hele school op schoolreis te gaan. De bestemming 
is dan een park waar ontspanning voorop staat. Dit wordt georganiseerd samen met de ouderraad. 
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8. HET PERSONEEL. 
 
De samenstelling van het team. 
 
We hebben in de St. Mattheusschool te maken met veel verschillende teamleden met 
verschillende taken; 
          
¨ Groepsleerkrachten, 
¨ Klassenassistenten, 
¨ Leraarondersteuners, 
¨ Vakleerkracht textiele werkvormen/tekenen en gymnastiek 
¨ Administratieve kracht, 
¨ Interne begeleiding 
¨ Conciërge, 
¨ Schoonmaker,  
¨ Directeur, 
¨ Adjunct-directeur, 
¨ Cesartherapeut, 
¨ Logopedist, 
¨ Psycholoog, 
¨ Orthopedagoog, 
¨ Schoolarts, 
¨ Maatschappelijk werkende. 
 
De groepsleerkrachten 
 
De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. Als een leerkracht een vaste benoeming 
heeft, wordt de opleiding Master Special Educational Needs (master SEN) gevolgd. Deze opleiding 
geeft de leerkrachten nog meer mogelijkheden, kennis en vaardigheden om met deze kinderen te 
werken.  
De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. 
 
De klassenassistenten. 
 
De klassenassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verant-
woording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten.  We trachten elke 
klassenassistente maximaal in 2 groepen te laten werken, waarvan ze voor 1 groep extra 
beschikbaar is voor o.a. het meegaan op huisbezoeken. 
 
De leraarondersteuners. 
 
Leraarondersteuners werken zelfstandig in een groep, onder eindverantwoordelijkheid van een 
leraar. De leraar is niet dagelijks en op alle momenten aanwezig. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de verantwoordelijke leraar voor de handelingsplannen, TOPP en 
oudergesprekken. 
 
De zorgmedewerkers 
 
In een aantal groepen worden de leerkrachten en klassenassistentes extra ondersteund door 
zorgmedewerkers. Deze zorgmedewerkers zijn niet in dienst bij de school. Ze zijn in dienst bij 
Pameijer en worden uit diverse budgetten betaald, denk aan WMO of PGB. Deze 
zorgmedewerkers worden in de groepen ingezet op momenten dat het voor leerlingen moeilijk is 
om volledig profijt te hebben van het onderwijsaanbod. Door deze extra ondersteuning zijn 
leerlingen snel terug in het gewone programma. 
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De begeleiding en inzet van stagiaires. 
 
De school heeft meerdere MBO- en PABO-stagiaires. 
¨ MBO-stagiaires lopen een half jaar stage op school. (zij worden opgeleid voor de functie van  
klassenassistente) 
¨ PABO-stagiaires lopen stage in een blok van 3 weken en dit gebeurt 2x per jaar. Maximaal 2 
stagiaires. (zij worden opgeleid voor leerkracht) 
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9. OUDERBETROKKENHEID 
 
Het belang van de betrokkenheid van ouders. 
 
De St. Mattheusschool is een school waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt. We zijn 
een dienstverlenende instelling, waar de wensen van de ouders en de belangen van de leerlingen 
voorop staan. De school is van mening, dat ouders en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de schoolopvoeding van het kind.  
De school verwacht dus van ouders, dat zij kritisch alle zaken volgen op school, maar dat de 
ouders zich ook actief opstellen naar school toe. Op deze manier is er een eerlijke open 
communicatie tussen school en ouders. 
 
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school. 
 
We hechten veel waarde aan een goede communicatie met de ouders. Dit gebeurt door: 
Ø Ouderavonden 
Ø Verplichte rapportbesprekingen 2x per jaar; in januari en aan het einde van het jaar. 
Ø Gesprekken met de ouders n.a.v. rapportage en handelingsplannen, 
Ø Huisbezoeken door leerkrachten en klassenassistenten. 
Ø Voorlichtingsbijeenkomsten. 
Ø Regelmatig krijgen de ouders een nieuwsbrief. 
Ø 3x per jaar komt een schoolkrant uit. 
Ø Alle ouders kunnen altijd een afspraak met de leerkracht maken. 
Ø Contactschrift en/of agenda. 
Ø Email wordt steeds belangrijker en wordt, vaak op verzoek van ouders, regelmatig gebruikt. 
Ø De maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Informatievoorziening gescheiden ouders. 
 
Als de ouders van een leerling zijn gescheiden kunnen er zich in verband met het verstrekken van 
informatie door de school verschillende situaties voordoen. 
 
Als de ouders gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen (“duo-ouderschap”) worden beide 
ouders gelijkelijk geïnformeerd over alle zaken die het kind, de groep en de school betreffen. 
 
Algemene informatie betreffende zaken die in het schooljaar spelen, denk aan ouderavonden, 
vieringen of jaarafsluiting, wordt via de gewone kanalen verstrekt aan de ouder met het gezag. 
Deze informatie is ook beschikbaar via de schoolgids en/of internet. 
 
Als de ouders van een leerling zijn gescheiden en één van de ouders oefent het gezag uit, bestaat 
er een verschil van informatievoorziening door de school. 
In de ideale situatie hebben de ouders onderling een zodanig contact dat de informatie over het 
kind wordt uitgewisseld. 
Voor het geval dat het contact tussen de gescheiden ouders moeizaam verloopt heeft de wet het 
volgende geregeld: 
 
In het burgerlijk wetboek staat in art. 1:377c lid 1: 
 

“De niet met het gezag belaste ouder wordt desgevraagd door derden die beroepshalve 
beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van 
het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die 
derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over 
het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het 
kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet” 
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Dit houdt in dat een gescheiden ouder die niet het gezag over een kind heeft recht heeft op 
belangrijke informatie betreffende de persoon van het kind.  
Het gaat hierbij om informatieverstrekking door school op verzoek van deze ouder. 
 
De school hanteert in het geval van gescheiden ouders de wet zoals hierboven beschreven. 
Wanneer de ouder die niet het gezag heeft daarom verzoekt, wordt in ieder geval twee maal per 
jaar informatie verschaft in de vorm van mondelinge mededelingen aan de hand van het 
handelingsplan of jaarverslag. De inhoud van deze informatie is dezelfde als de andere ouder 
ontvangt. Onderwerp van deze informatie is de voortgang van het kind. Er is dus sprake van 
informeren door de school, niet van overleg.  
 
Ook als er andere belangrijke zaken zijn die de persoon van het kind aangaan zal de ouder die niet 
met het gezag is belast door de school worden geïnformeerd. Denk hierbij aan onderzoeken door 
bijvoorbeeld schoolarts of psycholoog of gesprekken over doorplaatsing of plaatsing op een 
andere school. 
 
De school geeft de gevraagde informatie niet, indien zwaarwegende belangen van het kind dat in 
de weg staan. Het ontbreken van een omgangsregeling bijvoorbeeld, is een indicatie om de 
gevraagde informatie niet te geven. De school heeft op grond van de wet een eigen afweging te 
maken ten aanzien van het verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder tot het 
verstrekken van informatie.    
 
De school zal zich terughoudend opstellen in het verstrekken van informatie die niet specifiek de 
persoon van het kind betreft. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De M.R. is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De 
M.R. houdt zich in tegenstelling tot de Ouderraad in hoofdzaak bezig met taken als: 
a. Interne organisatie op school, vaststellen van vakanties. 
b. Het aannemen van personeel. Dit door zitting te nemen in de sollicitatiecommissie. 
c. Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school. 
d. Het onderhouden van contacten met het bestuur. 
e. Mede opstellen van de schoolgids en het schoolplan. 
 
De M.R. is gebonden aan wettelijke richtlijnen en zal als zodanig moeten handelen. 
 
De M.R. bestaat uit: 
• 3 ouderleden 
• 3 personeelsleden 
 
De Ouderraad 
 
De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over en daar zult u dus bij 
betrokken willen zijn. Daarvoor is de Ouderraad. De O.R. helpt niet alleen bij het koffie zetten bij 
ouderavonden, maar denkt en praat mee over alle zaken, die direct met uw kind op school te 
maken hebben. Ze zijn de achterban van de Medezeggenschapsraad. 
De OR zet zich in voor o.a. behoud van zwemmen, schoolkamp ed, maar helpt ook mee met de 
kerst- en paasviering. Tevens worden jaarlijks thema-avonden georganiseerd. 
De O.R. is dus een samenwerking tussen schoolteam en u. Als u interesse heeft om mee te 
praten, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Ouderraad.  
 
De Ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 40,- . Hiermee bekostigt ze o.a. 
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de Kerstviering en Pasen, maar ook allerlei traktaties en cadeaus ed. 
Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. 
De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden. Voor informatie kunt u terecht bij de school, die u kan 
doorverwijzen naar één van de leden van de Ouderraad. 
 
Ouderactiviteiten. 
 
In de wet staat over ondersteunende werkzaamheden door ouders: 
“Het bevoegd gezag stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs te verrichten. De ouders zijn daarbij 
gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel, 
die verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken.” 
 
Er bestaat daarom voor ouders de mogelijkheid om mee te helpen bij het lesprogramma. 
Hulpouders kunnen o.a. worden ingeschakeld bij: 
• Het reken- en leesprogramma. 
• Activiteiten als excursies. 
• Het assisteren bij bijvoorbeeld bibliotheek- en dierentuinbezoek.  
 
Het contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Daarom zijn er verschillende activiteiten 
voor de ouders om op school te komen: 
• Groepsouderavond aan het begin van het schooljaar. 
• Kijkochtend/middag: de ouders mogen een ochtend of middag in de klas van hun kind komen 
kijken. 
• Ouderavonden: zowel de school als de Ouderraad organiseren ouderavonden aan de hand van 
een thema, bv. lezen of vervolgvoorzieningen. 
• Vieringen: elk jaar vinden de volgende vieringen plaats: St. Nicolaas, Kerst en Pasen. 
• Andere activiteiten: indien de ouders dat willen, mogen ze zelf avonden organiseren. De school 
stelt ruimte beschikbaar. 
• Afsluiting: op het einde van het schooljaar houden we een grote afsluiting met alle ouders. 
Als er problemen en/of vragen zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht en/of 
de directeur. Wacht u hiermee nooit te lang, dat kan ergernis of irritatie voorkomen. 
 
Overblijfmogelijkheden. 
 
Alle kinderen blijven over op school. Het eten met de kinderen gebeurt onder lestijd aan de hand 
van een programma en een leerlijn. De pauzes gaan de kinderen naar buiten en de school zorgt 
hierin voor begeleiding.  
De ouders moeten zelf brood en fruit meegeven. U kunt gebruik maken van de 
schoolmelkvoorziening van Campina Nederland. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar. 
Heeft u een abonnement op de schoolmelk genomen, dan loopt dit in het volgende schooljaar 
automatisch door. Uiteraard kunt u op elk moment het abonnement opzeggen. Maakt u geen 
gebruik van de schoolmelkvoorziening, dan moet u uw kind zelf drinken meegeven. 
 
Klachtenregeling. 
 
De schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de 
vastgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en 
beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of personeel. 
 
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee de belangen 
van de betrokkenen worden gediend, maar ook het belang van de school (een veilig 
schoolklimaat).  
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan 
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en alle wegen bewandeld zijn om de klacht op te lossen. 
 
De uitgebreide klachtenregeling is op school ter inzage. 
 
Contactpersoon: 
 
Dhr. L. van Troost, (010-4223517) 
 
Vertrouwenspersoon: 
 
Mevr. J. Van Wijngaarden 
De relatie van de vertrouwenspersoon tot het bestuur is geheel onafhankelijk. 
 
Telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van ons administratiekantoor, Dyade: 010-2245000 
 
klachtencommissie: 
 
Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs 
Regio Noord 
Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag 
Tel. 070-3568114 
 
Inspectie van het onderwijs 
 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 
Gedragscode 
 
Onze school hanteert het “anti-agressie-protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het 
hanteren van omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en de medewerkers van de school. 
 
1. Ouders/verzorgers en medewerkers tonen elkaar respect. 
2. Ouders/verzorgers en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. 
3. Ouders/verzorgers en medewerkers treden niet agressief op. 
4. Wanneer er een conflict is, werken ouders/verzorgers en medewerkers mee aan het zoeken 
naar- en het vinden van een oplossing. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Bij aanmelding van uw kind wordt gevraagd om akkoord te gaan met de betaling van een vrijwillige 
ouderbijdrage indien uw kind wordt toegelaten. Indien u hiermee akkoord gaat, dan moet u de 
overeenkomst tekenen. Een voorbeeld hiervan vindt u achterin deze schoolgids.  
Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen enkele invloed op de toelating van uw kind 
op school. 
De bijdrage is voor het SO opgebouwd uit een bedrag voor het schoolkamp, een bedrag voor 
excursies en een bedrag voor de ouderraad. 
- Schoolkamp: Hiervoor gaan de kinderen 1 keer per jaar volledig verzorgd op kamp. 
- Excursies: Hiervan worden alle uitstapjes betaald, dus entrees  en vervoer. 
- Bijdrage Ouderraad: Hiervan worden alle festiviteiten betaald, zoals de cadeaus met 
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Sinterklaas; kerstviering; paasviering; jaarafsluiting; afscheidscadeaus en eventueel extra leuke 
dingen voor de school, waarvoor in het schoolbudget geen plaats is.  
 
Hoogte van de ouderbijdrage:  
 
   leerlingen SO  
Schoolkamp  €  80,00  
Excursies  €  20,00 
Bijdrage ouderraad   € 40,00 
TOTAAL € 140,00 
Korting bij betaling voor 
1 okt. 

 € 10,00 

Voor 1-10 € 130,00 
 
De ouderbijdrage voor de leerlingen uit de groepen die niet op kamp gaan is daaraan aangepast. 
 
Als u van een uitkering afhankelijk bent, kunt u dit bedrag terugkrijgen van de sociale dienst. U 
kunt hiervoor een verklaring krijgen. Neemt u daarvoor contact op met school. 
 
schoolverzekering. 
 
Alle leerlingen en personeelsleden zijn tijdens hun verblijf op school verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid.  
Via school kunt u aan het begin van het schooljaar een enveloppe van MARSH verzekeringen 
krijgen. Door die papieren in te vullen kunt u een aanvullende ongevallenverzekering afsluiten.  
 
Bij schade moet worden aangetoond dat de schade door nalatigheid van het personeel is 
veroorzaakt. B.v. als uw kind valt en de bril gaat kapot, dan wordt deze schade niet vergoed door 
de school. Wel is uw kind volledig verzekerd tijdens uitstapjes en schoolkamp voor zover uw eigen 
verzekeringen niet gelden. U bent dus verplicht om een W.A. (wettelijk aansprakelijkheid)-
verzekering te hebben voor uw kind. 
 
Leerlingen van het VSO die stage lopen, zijn behalve voor W.A. ook verzekerd voor ongevallen 
tijdens de stagetijd, d.w.z. ook gedurende de reis van en naar de stageplaats.  
 
De TOG 
 
De TOG is de Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen. 
Deze bijdrage is bedoeld voor mensen die thuis een kind verzorgen dat blijvend of voorlopig 
blijvend gehandicapt is. 
U komt voor de TOG in aanmerking als u ouder of verzorger bent van een gehandicapt kind van 
ten minste 3 en ten hoogste 17 jaar. Het kind moet tot uw huishouden behoren. 
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor deze bijdrage kunt u de folder “informatie over de 
TOG” aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank, postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. 
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10. ALGEMENE- EN REGELZAKEN 
 
Spreekuren: 
 
Indien u de leerkracht wilt spreken of een afspraak wil maken, dan kunt u bellen: 
Ø Tussen 8.30-8.45 
Ø Tussen 12.00-13.00 
Ø Op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag na 15.30.  
Ø Op woensdag na 12.30. 
Als u met de locatieleiding of de directeur een gesprek wilt, maakt u dan een afspraak. 
 
Schoolvervoer 
 
Bijna alle leerlingen gaan per taxi/busje naar school en weer naar huis. Voor informa-
tie/afbellen/wijzigingen/problemen moet U zelf het taxibedrijf of de gemeente bellen. 
Voor Rotterdam is dat: LEERLINGZAKEN: 010-8914682 
Voor de andere gemeenten heeft u thuis het telefoonnummer van de gemeente. 
 
Openbaar vervoer. 
 
Indien u vaak met Uw kind van het openbaar vervoer gebruik maakt, dan kunt u op het 
CENTRAAL STATION ROTTERDAM een begeleidingskaart krijgen. Op vertoon van deze kaart 
hoeft u zelf geen plaatsbewijs te kopen, maar uw kind wel. 
Deze regeling heeft niets met het schoolvervoer te maken. Dit geldt uitsluitend voor vervoer in uw 
vrije tijd. 
 
Gymkleding/zwemkleding 
 
De autigroepen zwemmen op donderdag, de rest van de groepen op maandag. 
Wilt u er op de juiste voor zorgen dat uw kind zwemkleding bij zich heeft. 
De leerlingen krijgen verder een keer per week gymnastiek. 
Wilt u uw kind gymkleding meegeven: 
• Gymschoenen (deze blijven op school);  
• korte broek en  
• T-shirt.  
De gymkleding gaat elke vakantie mee naar huis om te wassen. Wilt u het maandag weer 
meegeven. 
In het vso gaat de gymkleding elke vrijdag mee naar huis. 
 
Schriftjes/agenda's  
 
Iedere leerling van de St. Mattheusschool is in het bezit van een zgn. contactschriftje/ agenda. 
Hierin schrijft de klassenleerkracht wat er die dag of die week heeft plaatsgevonden, wat er 
gedaan of geleerd is, of wat er de volgende dag of week gaat gebeuren. 
Kortom, wat hij/zij vindt dat u omtrent uw kind moet weten. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij vanuit het gezin aan de leerkracht de informatie  verstrekken 
die van belang is om zo goed mogelijk met uw kind te kunnen werken.  
Ook 's woensdags graag schriftje/agenda mee naar school geven. 
Verder kunt u als u daar behoefte aan heeft, altijd de directeur of leerkracht spreken. 
Maar om teleurstelling te voorkomen: maak eerst een afspraak met de school. 
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Schoolkrant  
 
Onze schoolkrant verschijnt 3 à 4 keer per jaar. In deze krant willen wij u zo veel mogelijk op de 
hoogte houden van de dagelijkse gebeurtenissen en over de bijzonderheden van de St. 
Mattheusschool. U mag natuurlijk ook zelf een stukje in onze schoolkrant schrijven. Dat stellen wij 
erg op prijs! 
 
Nieuwsbrief 
 
Maandelijks komt er een nieuwsbrief uit met daarin de informatie over wat er die maand te 
verwachten is, met nieuwtjes, geboortes en aankondigingen van vakanties en studiedagen. 
 
Website 
 
De school heeft een eigen website: www.zmlk.nl. 
Op deze website is heel veel informatie te vinden over de school, voorzieningen, nieuws enz. Ook 
staan er foto’s op van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. 
 
 
 



		
 Schoolgids St. Mattheusschool SO-ZMLK/MG schooljaar 2016 – 2017 

 

 31 

 

11.  SPONSORING 
 
De St. Mattheusschool is actief in het zoeken van sponsors. Als een sponsor wordt gezien 
“iemand, een bedrijf of een instelling die belangeloos en zonder tegenprestatie geld voor 
een van tevoren vastgesteld doel geeft”. 
 
Er is een aantal stichtingen dat regelmatig geld beschikbaar stelt voor projecten die een 
inhoudelijke achtergrond hebben. Het gaat veelal om projecten op het gebied van muziek, 
integratie, taal of projectonderwijs. 
De aanvraag wordt door de directie in samenspraak met teamleden gemaakt en ingediend.  
De besteding vindt plaats via de rekening van school. Iedere uitgave wordt verantwoord met een 
officiële factuur van het bedrijf dat de materialen levert. 
Tevens is er een stichting, de “Stichting School Ondersteuning”  die zich sterk maakt om voor de 
school gelden in te zamelen. Deze stichting heeft een bestuur dat 2 maal per jaar bij elkaar komt. 
Alle uitgaven komen ten goede aan de school. 
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12. SLOTWOORD 
 
We hopen, dat u door het lezen van deze schoolgids een goede indruk hebt gekregen van de St. 
Mattheusschool, van onze ideeën en onze manier van werken. 
 
Als u meer informatie wilt, bent u altijd van harte welkom op school voor een gesprek of voor een 
rondleiding. 
 
Voor de ouders/verzorgers die hun kind al op de St. Mattheusschool hebben: wij hopen dat deze 
gids duidelijkheid geeft over waar we op school mee bezig zijn en wat de plannen voor het 
komende schooljaar zijn. 
Heeft u nog vragen/opmerkingen, dan kunt u altijd contact met de school opnemen. 
 
 
 
Vraagt u dan naar een van de ondergetekenden. 
 
Drs. G.J.M. (Geert-Jan) Reinalda,    
Directeur.   
 
Dhr. L.P. (Luuk) van Troost  
Adjunct-directeur. 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 
- model overeenkomst vrijwillige schoolbijdrage 
- verklaring afkortingen 
- Kalender 
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Bijl: model overeenkomst vrijwillige schoolbijdrage 
 
 
 
 

 
OVEREENKOMST 

 
 
Ondergetekende, de ouders van: 

 
Naam leerling              : 
Geboortedatum : 
 
 
 
De ouders gaan akkoord, dat hun kind elk jaar meegaat met het schoolkamp. 
 
 
 
De ouders gaan akkoord, dat zij elk schooljaar een ouderbijdrage betalen voor: 
 
• schoolkamp; 
• Ouderraad en  
• excursies / activiteiten. 
 
Het totaalbedrag voor het schooljaar 2016-2017 is:   € 140 
 
 
 
Datum tekening : 
 
 
 

 
Handtekening ouders: 
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Bijl: Gebruikte afkortingen: 
 
AB  ambulante begeleiding 
Auti  autisme 
BAO  basisonderwijs 
BW  begeleid werk 
CJG  centrum voor jeugd en gezin 
CVB  commissie voor de begeleiding 
CVI  commissie voor indicatiestelling 
DB  dagbesteding 
EB  extra begeleiding 
ECSO  Expertisecentrum Speciaal Onderwijs 
FvO  federatie van ouderverenigingen 
IB  intensieve begeleiding 
IB  interne begeleiding 
LZ(K)  langdurig zieke (kinderen) 
MBO  middelbaar beroepsonderwijs 
MG  meervoudig gehandicapt 
MR  medezeggenschapsraad 
MT  managementteam 
OPP  ontwikkelingsperspectief 
OR  ouderraad  
PPO  primair passend onderwijs (Rotterdam) 
RC  rotterdamcollege 
REC  regionaal expertisecentrum 
SBO  speciaal basisonderwijs 
SLO  stichting leermiddelen ontwikkeling 
SO  speciaal onderwijs 
TOG  tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen 
TOPP  toets ontwikkelingsperspectieven 
VSO  voortgezet speciaal onderwijs 
WEC  wet op de expertisecentra 
WSNS  weer samen naar school 
ZW  zelfstandig werk 
ZMLK  zeer moeilijk lerende kinderen 
 
  



		
 Schoolgids St. Mattheusschool SO-ZMLK/MG schooljaar 2016 – 2017 

 

 35 

 
KALENDER SCHOOLJAAR 2016 - 2017 

 
Mnd w

k 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA ZO 

aug 34 22 23 24 25 26 27 28 
sept 35 29 30 31 1 2 3 4 

 36 5 6 7 8 9 10 11 
 37 12 13 14 15 16 17 18 
 38 19 20 21 22 23 24 25 
Okt 39 26 27 28 29 30 1 2 

 40 3 4 5 6 7 8 9 
 41 10 11 12 13 14 15 16 
 42 17 Herfstvakantie 18 19 20 21 22 23 
 43 24 25 26 27 28 29 30 

Nov 44 31 1 2 3 4 5 6 
 45 7 8 9 10 11 12 13 
 46 14 15 16 17 18 19 20 
 47 21 22 23 24 25 26 27 

Dec 48 28 29 30 1 2 3 4 
 49 5 Sinterklaas 6 7 8 9 10 11 
 50 12 13 14 15 16 17 18 

 51 19 20 21 22 Kerstviering 23 24 25 
 52 26 Kerstvakantie 27 28 29 30 31 1 

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 
 2 9 10 11 12 13 14 15 
 3 16 17 18 19 20 21 22 

 4 23 24 25 26 27 28 29 
 5 30 31 1 2 3 4 5 

Febr 6 6 7 8 9 10 11 12 
 7 13 14 15 16 17 18 19 
 8 20 21 22 23 24 Carnaval 25 26 
 9 27 Voorjaarsvak. 28 1 2 3 4 5 

Mrt 10 6 7 8 9 10 11 12 
 11 13 14 15 16 17 18 19 
 12 20 21 22 23 24 25 26 
 13 27 28 29 30 31 1 2 

Apr 14 3 4 5 6 7 8 9 
 15 10 11 12 13 Paasviering 14 Goede vrijdag 15 16 
 16 17 2e Paasdag 18 19 20 21 22 23 
 17 24 Meivakantie 25 26 27 28 29 30 
 18 1 2 3 4 5 6 7 

Mei 19 8 9 10 11 12 13 14 
 20 15 16 17 18 19 20 21 

 21 22 23 24 25 Hemelvaart 26 27 28 
 22 29 30 31 1 2 3 4 

Juni 23 5 2e Pinksterdag 6 7 8 9 10 11 
 24 12 13 14 15 16 17 18 
 25 19 20 21 22 23 24 25 
 26 26 27 28 29 30 1 2 

Juli 27 3 4 5 6 7 8 9 
 28 10 11 12 13 14 15 16 
 29 17 18 19 20 21 22 23 
 30 24 25 26 27 28 29 30 

aug 31 31 1 2 3 4 5 6 
 32 7 8 9 10 11 12 13 
 33 14 15 16 17 18 19 20 
 34 21 1e Schooldag 22 23 24 25 26 27 
         

 


