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Voorwoord 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag willen wij u de nieuwe schoolgids van de Thriantaschool presenteren. Wij hebben deze gids 
samengesteld om u zo goed mogelijk kennis te laten maken met onze school. We willen deze schoolgids 
leesbaar en bruikbaar houden voor u als lezer, vandaar dat we ons beperkt hebben tot de meest belangrijke 
zaken. Er gebeurt op school namelijk veel meer dan wat in deze schoolgids beschreven staat. Voor meer 
informatie verwijzen wij u graag naar onze website: https://www.zml-thriantaschool.nl. 
 
Deze gids bevat belangrijke informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers. Naast de praktische 
informatie, zoals: vakantiedagen, onderwijstijd, adressen, vindt u hierin ook informatie over de kwaliteitszorg 
en veiligheidsbeleid. 
Neemt u gerust contact op als u aanvullende ideeën of opmerkingen heeft om dit te verbeteren. Wij zijn in 
ieder geval weer klaar voor een mooi, nieuw schooljaar! Wij wensen iedereen een fantastisch schooljaar 2022-
2023 toe, waarbij we erop vertrouwen gezamenlijk verder te bouwen aan ons motto: “de kracht van speciaal”. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Sarah-Lotte Kartner, locatie- directeur VSO Thriantaschool. 
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1. Over de school 

 
 

1.1 Algemene gegevens:  
 
Contactgegevens:  
Velodrome 2 
7825 SH Emmen 

• 0591-652190 

• http://www.zml-thriantaschool.nl 

• administratie-thriantaschool@oo-emmen.nl 
 
De Thriantaschool heeft twee locaties:  

• Locatie SO voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar 

• Locatie VSO voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar 
 
 
Schoolbestuur:  
Openbaar Onderwijs Emmen 
Aantal scholen: 29 
Aantal leerlingen: 4.400 
http://www.openbaaronderwijsemmen.nl 
 
 
Schooldirectie:  
 

Functie Naam E-mailadres 

Locatiedirecteur Sarah-Lotte Kartner Sl.kartner@oo-emmen.nl  

 
 
 
Samenwerkingsverband:  
Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Sterk VO ZO Drenthe.  
Voor meer informatie: https://swv2202vo.nl/ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aantal leerlingen: 
De school had op 1 februari 2022 (de teldatum) 161 leerlingen (60 SO, 101 VSO . 
Gedurende een schooljaar schommelt het aantal leerlingen altijd, omdat er tussentijds leerlingen 
in-en uitstromen. De prognose is dat het aantal leerlingen de komende jaren ongeveer stabiel zal blijven.  
Er wordt naar gestreefd de leerlingen tussen hun 18de en 20ste uit te laten stromen naar werk of 
dagbesteding. Waar mogelijk stromen leerlingen tussentijds uit naar praktijkonderwijs. 

http://www.openbaaronderwijsemmen.nl/
https://swv2202vo.nl/
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1.2 Missie en visie 
Kenmerken van de school

 
Missie en visie 
Visie van de Thriantaschool op het geven van onderwijs aan zijn leerlingen 
Binnen ons onderwijs heeft een verschuiving plaatsgevonden in de visie. Waar voorheen het accepteren van 
een verstandelijke beperking meer centraal stond, kijken we nu voornamelijk naar de mogelijkheden van de 
leerling. Vanuit deze visie heeft onze school passende verwachtingen van de leerlingen en zien we het als onze 
taak om leerlingen naar een zelfstandig en zinvol leven toe te leiden. Dit heeft voor het onderwijs tot gevolg 
dat het meer een stimulerend dan een volgend karakter heeft. Uitgaan van de maximale mogelijkheden van 
een leerling staat bij ons centraal: opbrengstgericht werken in de breedste zin van het woord. 
 
Onze missie: 
De missie van de Thriantaschool is de autonomie van de leerlingen te vergroten en hen zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijkheid te geven. Wij doen dit door de leerlingen tijdens hun schoolperiode handvatten aan te 
reiken om eigen initiatief te leren nemen, waardoor zij hun leven lang kunnen blijven leren. Dit doen wij 
middels het Eigen Initiatief Model, waarin de leerlingen denkstrategieën aanleren, die hen in staat stellen het 
geleerde ook in andere situaties toe te passen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid binnen de 
samenlevingsverbanden van het wonen, werken/leren en vrije tijd/ burgerschap vergroot. De school wil deze 
missie realiseren door actief samen te werken met vertegenwoordigers uit de samenlevingsverbanden van 
onze leerlingen. 
We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat 
we een lerende organisatie willen zijn, waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te 
liggen en waarbij de competenties van teamleden zoveel mogelijk worden benut. 
 
Ons motto daarbij is: “De kracht van speciaal” 
 
 
Identiteit stichting OOE:  
De Thriantaschool is een school wat valt onder de stichting Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). 
Open, samen en gelijkwaardig: daar staan wij voor. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Alle kinderen 
zijn welkom bij ons, evenals alle ouders/verzorgers en leerkrachten. Ongeacht levensbeschouwing, sekse, 
nationaliteit of sociale achtergrond. Niet apart, maar samen. Iedereen is gelijkwaardig! 
 
 
 

Zelfredzaamheid
Autonomie / 
Jezelf kunnen 

zijn

Ontwikkeling / 
uitdaging

Veiligheid Plezier
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1.3 Het schoolklimaat 
Het pedagogisch klimaat van de school bestaat onder andere uit alle afspraken en omstandigheden die van 
invloed zijn op de sfeer in de school, de omgang met elkaar, leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s. Door 
het creëren van een veilige sfeer wordt er zorggedragen voor een zo optimaal mogelijke leeromgeving. De 
basishouding van de teamleden naar de leerlingen toe is er één, die niet veel afwijkt van onze houding naar de 
leerlingen en volwassenen in de maatschappij. We nemen elkaar serieus, we schenken en ontvangen 
vertrouwen en er wordt geluisterd naar elkaar. Er is respect voor elkaars mening en opvattingen. We willen 
uitgaan van de mogelijkheden van de leerling, maar willen onze leerlingen ook goede burgers en werknemers 
laten zijn in een veranderende maatschappij. 
 
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich individueel kunnen ontplooien, maar ook leren dat zij deel 
uitmaken van een groep. Wij zullen daarbij rekening moeten houden met hun beperkingen, maar ook met die 
van de groep. De veilige sfeer op school zal voor velen zorgen dat school een plaats is waar je je thuis voelt, 
voor anderen een plaats waar je veel structuur ervaart en altijd weet waar je aan toe bent. Binnen het team, 
maar ook met de leden van de Medezeggenschapsraad en individuele ouders, wordt vaak gesproken over 
factoren die het klimaat van de school bepalen. Wij proberen daarbij altijd open te staan voor suggesties ter 
verandering of verbetering van dit klimaat. 
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2. Het onderwijs 
 

2.1 Organisatie van het onderwijs 
De leerlingen van de Thriantaschool zijn (zeer) moeilijk lerend. Hierdoor zijn zij aangewezen op speciaal 
onderwijs. Het speciaal onderwijs dient te voldoen aan de Wet Kwaliteit (V)SO.  
Om het onderwijs in het vso optimaal af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen, wordt een leerling 
door de school ingedeeld in een uitstroomprofiel. Dit profiel beschrijft wat de leerling in hoofdlijnen na het 
verlaten van het vso gaat doen. De drie uitstroomprofielen zijn:  

• Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs dat toegang geeft tot het mbo, hbo of de universiteit;  
• Uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht dat toegang geeft tot de reguliere arbeidsmarkt inclusief 

beschut werk (de opvolger van de sociale werkplaats);  
• Uitstroomprofiel Dagbesteding dat toegang geeft tot een vorm van dagbesteding.  

De Thriantaschool biedt zowel het uitstroomprofiel Arbeid als het uitstroomprofiel Dagbesteding aan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Opbouw en fasering in aanbod 
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Voor het VSO zijn profielbeschrijvingen gemaakt. Hierin staat beschreven voor welk type leerling de 
verschillende groepen geschikt zijn en volgens welk uitstroomprofiel zal worden gewerkt. Op grond van deze 
beschrijvingen worden de leerlingen ingedeeld. Binnen het VSO kennen we drie leerroutes (zie organigram op 
pag. 8), 
• De reguliere route, met hierin een onder-, midden- en bovenbouwgroep 
• Structuurgroep: hierin worden leerlingen met een extra ondersteuning- en/of begeleidingsbehoefte op 

sociaal en emotioneel gebied begeleid. Dit zijn veelal leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. 
De groep heeft een eigen programma, maar waar mogelijk nemen de leerlingen wel deel aan de 
(praktijk)lessen in één van de andere routes. 

• De ‘Totaal Pakket-route’ met een onder-, midden- en bovenbouwgroep voor leerlingen die gebaat zijn bij 
een praktische en ervaringsgerichte manier van leren en extra ondersteuning op sociaal en emotioneel 
gebied.  

 
Zowel in het SO als het VSO zijn het ontwikkelingsperspectief en in mindere mate de leeftijd richtinggevend bij 
de indeling in een route/groep. Een aantal leerlingen krijgt extra zorg/ondersteuning, gefinancierd vanuit de 
WLZ/WMO. Deze zorgindicatie komt boven op de onderwijsindicatie. In incidentele gevallen kan therapie 
onder schooltijd worden gegeven, na een positief advies vanuit de Commissie van Begeleiding (CvB). 

 

2.2 Het team 
Schoolleiding: 
• Per 1 augustus 2021 maakt de Thriantaschool deel uit van een groep van 7 scholen, die aangestuurd 

worden door een bovenschoolse directeur. 
• Twee locatiedirecteuren belast met de interne dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling SO en VSO. De 

locatiedirecteuren zijn voorzitter van de CVB. 
• Per 1 augustus 2022 een teamleider, waarvan we de functieomschrijving samen met het bestuur van OOE 

gaan opstellen.     
 
(Groeps)leerkrachten: 
• Twee Intern Begeleiders: SO/ VSO, deze leerkrachten met verantwoordelijkheid voor zorg ondersteunen 

de leerkrachten m.b.t. de voortgang van individuele leerlingen. Zij maken deel uit van de CVB. 
• Eén practitioner beeldbegeleiding verzorgt SVIB-trajecten. Deze trajecten worden ingezet ter 

professionalisering van het team. 
• Twee stage-uitstroom coördinatoren.  
• 16-tal Leerkrachten in volledige of gedeeltelijke betrekking. 
• De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders/verzorgers. 
• Twee leerkrachten gymnastiek in deeltijd. 
• Eén leerkracht muziek in deeltijd. 
• Drie–tal vakleerkrachten (koken- Techniek-Groen-Facilitair). 
  
Onderwijs Ondersteunend Personeel: 
• Onderwijsassistenten in vaste en deeltijd, verdeeld over het SO/VSO. In nauwe samenwerking met en 

onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, verrichten zij werkzaamheden die liggen op het terrein van 
ondersteuning. 

• Twee conciërges in deeltijd. 
• Twee administratief medewerksters in deeltijd, die de schooladministratie verzorgen en specifieke 

werkzaamheden ten behoeve van de orthopedagoog, IB’ers, stagecoördinator en locatiedirecteurs 
verzorgen. 

• Een orthopedagoog, deze zorgt voor de begeleidings-, toelatings- en herhalingsonderzoeken van nieuwe 
en zittende leerlingen, tevens voor begeleiding van leerkrachten en ouders op het gebied van de 
leerlingen. De orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding. 

 
De inzet van onderwijsassistenten. 

Er zijn per groep vaste onderwijsassistenten beschikbaar, soms wordt deze in meerdere groepen ingezet, of 
ingezet voor de begeleid externe stages (VSO). Bij ziekte doen wij een beroep op invallers van de stichting. 
Binnen het VSO wordt de assistent ook ingezet bij praktijkvakken en creatieve ontwikkeling. 
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Verlof personeel  
Wanneer de leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen door een andere bevoegde (inval)leerkracht. De inzet 
van invallers wordt bovenschools geregeld. Bij de vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
dezelfde personen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan zoekt de 
school naar andere opvangmogelijkheden op school. Voor deze situaties heeft het bestuur het protocol 
'vervanging bij ziekte' vastgesteld. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de locatiedirecteur. 
 
De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO/ SAW en andere opleidingen 

De begeleiding van de stagiaires valt onder verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Na een 
kennismakingsgesprek en rondleiding, worden ze ingedeeld in een groep. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen van de groepsleiding en van de stagiaire. Men draait zoveel mogelijk mee in 
het schoolprogramma, daarnaast krijgt men ook alle ruimte om opdrachten uit te voeren. In het begeleiden is 
de rol van de leerkracht erg belangrijk. 
 
Scholing van het onderwijspersoneel 

Via een jaarlijks op te stellen nascholingsplan wordt scholing geregeld. De scholing heeft betrekking op vele 
terreinen, en kan teamgebonden, maar ook groepgebonden of individueel worden gevolgd.  
 
Kwaliteitsgesprekken 

In het kader van Integraal Personeelsbeleid (I.P.B.) en de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) heeft het 
personeel regelmatig intervisie-, coaching- en functionerings-, voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken; ook zijn de personeelsleden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun POP-
map en opstellen van hun POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). 
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2.3 Kwaliteitszorg en schoolplan 
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en 

verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we 

onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de 

schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we 

ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd, we 

organiseren een ouderpanel, en beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we jaarplannen op 

(o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we 

verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de 

behaalde resultaten. 

De 5 grote ontwikkeldoelen uit het schoolplan:  

• De huisvesting en de praktijklokalen hebben een volwassen uitstraling. De praktijklokalen zijn erop 

ingericht dat de leerlingen kunnen werken aan branchegerichte certificaten. 

• De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces, hij weet wat zijn uitstroombestemming is en hoe hij 

eraan werkt. Voor het aanleren van de arbeidsvaardigheden en arbeidscompetenties werken we met 

een vaste methodiek, waaronder EIM, en of gebruiken we een methode die aansluit bij de leerlingen. 

We werken bij de praktijklijnen doelgericht en monitoren de voortgang van de leerlingen, ook bij de 

BES en ZES en indien mogelijk halen de leerlingen branchegerichte certificaten. 

• We gebruiken de mogelijkheden ParnasSys optimaal om zicht te hebben op de ontwikkeling van de 

leerling, van het OPP tot plannen maken en het bijhouden van de voortgang van de doelen van de 

praktijklijnen. We hebben zicht op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen door passende 

toetsing voor de uitstroom naar arbeid en dagbesteding. Doordat we Zien! geïmplementeerd hebben, 

gebruiken we deze informatie over de leerlingen om ons dagelijkse handelen eropaf te stemmen. 

• Er is sprake van een duidelijke overlegstructuur waarbij de inhoudelijke overlegmomenten nuttig en 

zinvol zijn, op school- en leerlingniveau. De communicatie onderling is goed en constructief, ook al 

werken we in verschillende bouwen. De taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk voor alle 

disciplines binnen de school, in het bijzonder voor de assistenten. Als team zijn we nog steeds hecht 

en voelen ons gewaardeerd. 

• We gebruiken de leerlijn voor burgerschapsvorming en hebben een aanbod en werkwijze die hierbij 

aansluit. 

Hoe bereiken we de doelen en hoe houden wij daar zicht op?  

We maken gebruik van een 'levend schoolplan'. Dat wil zeggen dat we gedurende het jaar het schoolplan 

bijwerken en aanvullen. Zo houden we zicht op de gestelde doelen en worden de doelen ook levend gehouden. 

De doelen zijn opgenomen in een jaar-vergaderplanning. Volgens een vaste structuur werken wij cyclisch (Plan-

Do-Check-Act) aan verbeteringen in de school. Het hele jaar komen de doelen terug in teamvergaderingen 

zodat alle medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering. Halverwege het jaar is er een tussenevaluatie en 

bespreken we de stand van zaken en wordt er gekeken of we doelen moeten bijstellen. Doelen die afgerond 

zijn worden uit het levend schoolplan gehaald en in het document 'Verantwoording en dialoog' geplaatst. Dit 

document bestaat uit een inhoudelijke verantwoording over de opgestelde ontwikkeldoelen. 

2.4 Leer- en vormingsgebieden binnen het VSO 
Sociale vaardigheden en zelfredzaamheid 
Bevordering van sociale redzaamheid omvat een groot gebied. Het komt in alle leergebieden aan de orde. De 
kern is dat de leerlingen zich in zoveel mogelijk situaties in de maatschappij leren staande te houden. 
Uitgaande van de individuele mogelijkheden en de hulpvraag van de leerlingen wordt sociale redzaamheid 
zowel individueel als in groepsverband (lessen sociale vaardigheden) aangeboden. Deze vakgebieden lopen als 
een rode draad door het gehele onderwijsaanbod.  
Een zeer belangrijk aspect in ons onderwijs is het zoveel mogelijk bevorderen van de zelfstandigheid van de 
leerlingen. 
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Seksuele Vorming en relaties: 
De Thriantaschool wil een school zijn die leerlingen een realistische kijk op seksualiteit geeft en weerbaar 
maakt, zodat de leerling verantwoorde keuzes kan maken in relaties en seksualiteit. 
Wij maken hierbij gebruik van de waarden en normen van ‘het Vlaggensysteem’ en de leerlijn CED. 
Onder ‘verantwoorde keuzes’ verstaan wij: 
• Garantie van veiligheid voor de leerling en de ander; 
• Rekening houden met de wensen/ grenzen van de ander; 
• De leerling heeft recht op het maken van eigen keuzes; 
• Uitgaan van het Verdrag ‘Rechten van het kind’; 
• Respect hebben voor jezelf en de ander; 
• Uitgaan van gelijkwaardigheid; 
• Voorkomen van grensoverschrijding bij jezelf en de ander. 
 
Het motto is: ‘Van kwetsbaar naar meer weerbaar’ 
 
Godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijke vorming: 
Binnen de school wordt eenmaal per week in twee groepjes godsdienstonderwijs gegeven door een leerkracht 
van het dienstencentrum GVO/ HVO aan de oudste leerlingen van het SO en de VSO-groepen. Op deze wijze 
houden we rekening met een bewuste keuze en wens van de ouders /verzorgers en leerlingen. Bij de intake 
worden afspraken bij de wens tot godsdienstonderwijs gemaakt en vastgelegd. 
 
Schrijven: 
Er wordt structureel aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. Als leerlingen de letters kunnen schrijven, 
maken zij de overgang naar lopend schrift. Dit alleen, wanneer dit haalbaar is voor de leerling. In ieder geval 
wordt getracht iedere leerling duidelijk zijn naam te leren schrijven. Boodschappenlijstjes, briefjes, het 
schrijven in een agenda zijn verder belangrijke doelstellingen/ activiteiten. Tot het taal-schrijfonderwijs 
behoort ook tekstverwerking op de computer. 
 
Nederlandse taal en communicatie: 
Veel aandacht wordt besteed aan het mondelinge taalgebruik. Er is veel aandacht voor het goed formuleren 
van zinnen en het onder woorden kunnen brengen van je gedachten. Wanneer dit wenselijk is, kan hierbij ook 
de hulp van de logopedisten ingeroepen worden. Indien mogelijk maken de leerlingen ook taallessen, uiteraard 
passend bij hun mogelijkheden. 
Er wordt gewerkt in niveaugroepen voor technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de methode “Estafette”. 
Naast Estafette wordt er ook gewerkt met Nieuwsbegrip. Een begrijpend leesmethode die uitgaat van het 
actuele nieuws.  
We willen het leren lezen bevorderen door leerlingen veel leeskilometers te laten maken, waarbij we ze 
betekenisvol leesmateriaal aanbieden in een uitnodigende leesomgeving. Ook worden er jaarlijks 
voorleeswedstrijden gehouden. 
Voor sommige leerlingen wordt het leren lezen op de reguliere manier erg lastig en dan gaan we over op 
globaal-lezen. Hiervoor gebruiken we de thema´s van de methode “Fototaal”. Dit zijn thema´s die dichtbij de 
belevingswereld van de leerlingen staan. Voor de woordenschatontwikkeling maken wij gebruik van de 
methode logo3000.  
 
Rekenen/wiskunde: 
Het praktisch nut van de te leren vaardigheden in het dagelijks leven, is ook hierbij weer het uitgangspunt. 
Belangrijk zijn daarom het geld rekenen, met het daaraan gekoppelde waardebesef, tijdsbesef d.m.v. klokkijken 
en het werken met een kalender en het aanleren van allerlei rekenbegrippen. Voor het leerstofaanbod van 
bovengenoemde leer- en vormingsgebieden, worden diverse methodes gebruikt. Deze zijn weer afgestemd op 
de mogelijkheden van de leerlingen en worden vermeld in de handelings- en groepsplanning. We verwijzen 
hiervoor ook naar het schoolplan. 
 
Lichamelijke opvoeding: 
Het gymonderwijs op de Thriantaschool wordt verzorgd door twee vakdocenten bewegingsonderwijs.  
Naast reguliere gymlessen en autigym is er in het VSO ook aandacht voor voorbereidende sportlessen die in 
privétijd door de leerlingen kunnen worden gevolgd (fitness, judo, streetdance, tennis, yoga etc.). Ook volgend 
schooljaar neemt de school weer deel aan het project ‘Special Heroes’. Dit project heeft als doel: het 
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stimuleren van sportbeoefening door mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in hun vrije 
tijd. 
 
Muziek: 
De muzieklessen worden voor een belangrijk deel gegeven door een vakleerkracht muziek. Het doel is 
leerlingen plezier laten beleven aan zingen en muziek maken. Ze leren ook samen muziek maken, o.a. met 
behulp van het lezen van symbolen. Het is de bedoeling dat leerlingen ervaren dat muziek een belangrijk en 
prettig onderdeel kan zijn van vrijetijdsbesteding, zowel wat betreft het actief beoefenen ervan en/of het 
luisteren ernaar. 
 
Het bevorderen van het actief burgerschap: 
Binnen de Thriantaschool is de notitie: ”Bevordering van burgerschap en integratie op de Thriantaschool” 
aanwezig. Actief burgerschap en integratie op de Thriantaschool is een dynamisch proces dat aan 
veranderingen onderhevig is. Leerlingen herkennen zichzelf en de ander in hun aandeel in de participatie aan 
de samenleving. Eén van de motto’s is: durven te spreken en weten wanneer te zwijgen! 
 
Bij het inventariseren en creëren van burgerschapsactiviteiten die worden ingepast in het didactisch concept 
spelen de volgende overwegingen een rol: 
• Burgerschap doe je niet alleen. Het uitwisselen van meningen en standpunten, sociaal-communicatieve 

vaardigheden en identiteitsvorming spelen een belangrijke rol. Een belangrijk aspect bij burgerschap is 
attitude- en sociale vorming. 

• Burgerschapsvorming beperkt zich niet tot slechts één vak. Onderdelen kunnen aan bod komen bij 
verschillende vakken, corresponderend met, en aanvullend op de leerlijnen. De ontwikkeling van attitudes 
moet opgevat worden als een proces dat om constante aandacht vraagt. Burgerschap is het vormen van 
competenties die zich niet laat inkaderen binnen grenzen van leergebieden. 

• Burgerschap begint in de klas. Bij leerlingen die actief bezig zijn en meer verantwoordelijkheid leren 
dragen. Bij leraren die zorgen voor betekenisvolle situaties waarbij leerlingen betrokken zijn, ervaringen 
opdoen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. 

• Burgerschap leer je door te doen, door te ervaren wat het is. 
 
De kerndoelen van het basisonderwijs zijn door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aangepast voor het 
ZML. Vanuit deze leerlijnen zijn onderwerpen geselecteerd die betrekking hebben op burgerschap.  
 
Specifiek VSO-aanbod 
In het VSO worden de hieronder beschreven praktijkvakken gegeven in de onderbouw van het VSO. De school 
heeft de ambitie (en in het kader van de participatiewet ook de plicht) om leerlingen op een zo hoog mogelijk 
niveau van werk en dagbesteding uit te laten stromen. Een goede inzet van praktijkvakken en opbouw van 
stages zijn hiervoor onontbeerlijk. Komend schooljaar zijn drie roosteraars aangesteld om de inzet van mensen, 
lokalen en vakken te waarborgen. 
We noemen dit “arbeidstoeleiding”. Arbeidstoeleiding zal hierna nader worden beschreven. 
De belangrijkste praktijkvakken binnen het VSO: 
• Algemene technieken, waaronder fietstechniek; 
• Schoonmaak; 
• Groenvoorziening; 
• Koken/Catering. 
 

2.5 Arbeidstoeleiding in het VSO 
Deel kunnen nemen aan het arbeidsproces is voor onze leerlingen een wezenlijk onderdeel van hun 
persoonlijke welzijn. Het VSO werkt op verschillende manieren aan arbeidstoeleiding om de leerlingen zo goed 
mogelijk toe te rusten naar een passende werkplek.  
Gedurende de hele VSO-periode zijn zowel cognitieve als praktijkvakken, excursies en stages onderdeel van de 
weg naar arbeid. Naast het aanleren van vakspecifieke vaardigheden wordt vooral ook gewerkt aan 
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Het Eigen Initiatief Model (EIM) staat hierin centraal.  

Gedurende de VSO-periode worden stages langzaam opgebouwd. We kennen hierin 3 fasen: 
De praktijkvakken of BIS (begeleide interne stage), de BES (begeleide externe stage) en de ZES (zelfstandige 
externe stage). 
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Fase 1: Praktijkvakken (Begeleide Interne Stage) 
Deze fase wordt gezien als de oriëntatiefase. 
De leerling volgt op school praktijkvakken (begeleide interne stage) op het gebied van (algemene) techniek, 
schoonmaak/wasverszorging, groenvoorziening, koken/catering, Zedemo*.  
De praktijkvakken starten vanaf leerjaar 1 in het VSO. Tijdens de praktijkvakken kunnen leerlingen hun 
vakspecifieke vaardigheden oefenen, maar ook de werknemersvaardigheden. Alle activiteiten binnen de 
praktijkvakken dragen bij tot een goede transitie van de leerling naar een optimale maatschappelijke positie.  

Aandachtsgebieden: 
• Verdere groei cognitieve ontwikkeling (indien mogelijk) en verder toepassen en herhalen in nieuwe 

contexten. 
• Veel aandacht voor sociale competenties en leergebied overstijgende doelen. 
• Elementaire praktische vaardigheden aanleren via EIM en leren door te doen. 
• Kennismaken met toekomstmogelijkheden, werken aan diverse praktijkvakken en praktische opdrachten 

binnen de school. 
• Het ervaren van eigen mogelijkheden en kwaliteiten. 
• Nabespreken werk- en leerproces (reflectie). 
 
*) ZEDEMO is een trainingsmethode die ontwikkeld is voor mensen met o.a. een beperking. Het richt zich op de 
ontwikkeling van de motorische handvaardigheden. Deze vaardigheden worden door alle leerlingen ingeoefend en is 
onderdeel van het lesprogramma. 
 

Fase 2: BES (Begeleide Externe Stage) 
Deze fase wordt gezien als de beroepsgerichte fase. 
Vanaf de middenbouw gaan leerlingen in groepjes, onder begeleiding van een personeelslid van school, 
kennismaken met werkzaamheden in verschillende werkomgevingen buiten school.  
Hierbij ligt de aandacht op de mogelijkheden die er zijn binnen verschillende sectoren en staat het aanleren 
van de werknemersvaardigheden centraal.  
Tegelijkertijd kunnen de leerlingen zich via deze brede basis oriënteren op de keuze voor een vakgebied waarin 
ze zich verder kunnen ontwikkelen.  
Voor de school is het beroepsgerichte deel in deze fase erop gericht erachter te komen naar welke 
werkzaamheden binnen een sector de belangstelling van de leerling uitgaat.  
Indien noodzakelijk kan de TOTA (arbeidsinteressetest) als instrument gebruikt worden.  

Aandachtsgebieden: 

• Stage geschikt maken van leerlingen. 
• Autonomie ontwikkelen. 
• Sociale vaardigheden. 
• Ervaren van eigen (on)mogelijkheden en ontdekken van kwaliteiten. 
• Het ontdekken van eigen belangstelling en ervaren welk werk het beste bij je past. 
• Houding ten opzichte van het leren op de stage. 
• Opdrachten accepteren van iemand anders dan de eigen leraar. 
• Werknemersvaardigheden. 
 
Fase 3: ZES (Zelfstandige Externe Stage) 
Deze fase wordt gezien als de transitie fase. 
In de eindgroepen krijgen alle leerlingen een aanbod van zelfstandige externe stage, waarbij zij zich 
specialiseren op de toekomstige arbeidsmarkt of dagbesteding in de sector van hun keuze.  
De leerlingen lopen zelfstandig stage bij een bedrijf en worden regelmatig bezocht door een stagebegeleider 
vanuit school. De leerling wordt voorbereid om in een bedrijf te functioneren als aankomend werknemer en 
komt onder begeleiding in aanraking met de belangrijkste aspecten van toekomstig werk. Het leren werken in 
een arbeidsorganisatie, aanleren van vaardigheden en beroepshouding staan hierbij centraal. De 
terugkomdag(en) staat/staan in het teken van vergroten van sociale vaardigheden en zelfstandigheid. 
Ervaringen op de stageplaats worden daarbij als uitgangspunt gebruikt.  
Aan het eind van deze fase is de leerling aan het werk en is de begeleidingsstructuur geregeld. 
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Aandachtsgebieden: 
• Leerlingen moeten zich ervan bewust zijn dat hun werk moet voldoen aan de eisen die de werkgever stelt. 
• Sociale vaardigheden en onderling samenwerken. 
• Werknemersvaardigheden. 
 
Intenties voor het komend schooljaar: 
1. Train-de-trainer voor de methode mijn SoVa, mijn WeVa, mijn Werk.   

Doel: Arbeidstoeleiding verbeteren en leerlingen goed kunnen voorbereiden op hun uitstroom. 
2. Na de implementatie nu een vervolg geven aan de invoering van de online applicatie Compasser. 

Doel is één lijn creëren voor praktijkvaardigheden en werknemersvaardigheden.  
3. Verdere implementatie van het portfolio.   

Doel: Het verzamelen van behaalde competenties t.b.v. diplomering.  
 

Binnen de volgende vakgebieden worden BES plaatsen aangeboden vanaf de middenbouw: 
Groen/onderhoud: 
• Griendtsveenpark (twee groepen): groenonderhoud, zelfstandig waar mogelijk, begeleiding waar nodig. 
• Wildlands BES: Groen/onderhoud.  
 
Winkelbranche: 
• BONI: 5 uur per week, wijksupermarkt; 
• Albert Heijn: stadssupermarkt voor leerlingen met uitstroomperspectief beschut werk / Vrij Bedrijf. 
 
Facilitair: 
• Atalia/Holdert: Schoonmaak 
• Brinkenhoes: schoonmaak.  
• Barnstee (buurthuis): Schoonmaak 
• Routiers Schoonmaak en catering 
 
Algemene arbeidstraining: 
• Arbeidstrainingscentrum Emmen (i.s.m. PRO-Emmen): oefenen van algemene arbeidsvaardigheden. Licht 

productiewerk, afkomstig van verschillende bedrijven in Emmen. Op aanvraag specifieke training mogelijk; 
• Wildlands Emmen: arbeidstraining in het magazijn van dit belevings- en dierenpark; 
• Emco: Productie werkzaamheden.  
• W&O 

 
 
Elk schooljaar opnieuw wordt de BES- inzet bekeken, afhankelijk van organisatie en mogelijkheden personele 
bezetting (i.o.m. directie). Het stagebureau is continu op zoek naar BES-plaatsen in de sectoren voor de 
kansrijke beroepen in onze regio. 
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3. Ondersteuning en veiligheid  
 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 
Sinds 1 augustus 2014 is de wetgeving omtrent passend onderwijs ingevoerd. De kern van passend onderwijs 

is, dat schoolbesturen de verantwoordelijkheid krijgen om een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat past bij de 

mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Passend onderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs, de 

leeropbrengsten, van de leerlingen verhogen. Dit betekent concreet dat er een verandering in de werkwijze in 

het onderwijs plaatsvindt: van ‘volgend’, naar ‘planmatig en opbrengstgericht’ werken.  

Ontwikkelingsperspectief 

Iedere leerling heeft zijn eigen kennis, kunde en vaardigheden. Op de Thriantaschool leer je steeds beter hoe je 

al je mogelijkheden kunt inzetten en uitbreiden. Voor de ene leerling betekent dit dat hij wordt voorbereid op 

een tussentijdse instroom in een andere vorm van onderwijs, voor een ander betekent dit voorbereiding op 

een passende plaats binnen een vorm van dagbesteding of een (beschutte) werkplek. Afhankelijk van de 

cognitieve mogelijkheden en in overleg met ouders/ verzorgers en de leerling bepalen we wat voor het vervolg 

van het onderwijs haalbaar en wenselijk is. Dit noemen we een ontwikkelingsperspectief. De 

uitstroomprofielen die door de overheid hiervoor zijn vastgesteld zijn leidend. Wij hanteren bij het opstellen 

van een ontwikkelingsperspectief het landelijke doelgroepenmodel. 

Samenwerkingsverband 

In het kader van passend onderwijs maken alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs deel uit van een 

samenwerkingsverband, voor het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO).  De Thriantaschool 

valt namens Openbaar Onderwijs Emmen onder twee samenwerkingsverbanden: SWV 22.02 PO en SWV 22.02 

VO.  Openbaar Onderwijs Emmen biedt, samen met andere schoolbesturen, regionaal een passend 

onderwijsaanbod, en ontvangt vrijwel alle financiële middelen voor lichte en zware ondersteuning in het 

onderwijs.  

Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel heeft de Thriantaschool vastgelegd hoe de ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband wordt ingezet. Ook staat hierin beschreven welke ambities de school heeft voor de 
toekomst.  
Een kernpunt uit het schoolondersteuningsprofiel is dat er in de structuur uit wordt gegaan van twee niveaus 
van ondersteuning:  
 
1. Niveau 1, basisondersteuning:  
Dit is het permanente aanbod en de ondersteuning die de school zelf in de groepen aan alle leerlingen kan 
bieden. Hieronder valt ondersteuning die voor alle leerlingen kan gelden, zoals groepsdoorbrekend werken. 
Ook coaching en begeleiding door interne begeleider(s) of orthopedagoog behoren tot de basisondersteuning 
die de school kan bieden.  
2. Niveau 2, extra ondersteuning:  
Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Hierbij maakt de 
Thriantaschool gebruik van (flexibele) onderwijszorgarrangementen of externe hulpverlening (logopedie, 
fysiotherapie).  
 
Naast deze twee niveaus van ondersteuning kan er ook sprake zijn van externe ondersteuning. Dit betreft 
bijvoorbeeld leerlingen met visusproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De school wordt dan 
ondersteund door respectievelijk Koninklijke VISIO en Kentalis.  
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Ondersteuningsstructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingspartners 

Onze school werkt onder andere samen met: 
Zorg voor jeugd 
• Instelling voor Jeugd GGZ 
• Instelling voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg 
• Orthopedagogisch behandelcentrum 
• Centrum voor Jeugd en Gezin 
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 
• Stichting MEE 
• COSIS en De Toegang 
Onderwijs (gerelateerde) instellingen 
• SO Thriantaschool, 
• VSO cluster 3,4 en PRO scholen uit de regio, 
• Avondschool PRO Emmen, 
• Leer-, werkplekken / bedrijven voor begeleide en zelfstandige stage. 
 

3.2 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een leerling zijn: 
Veelal wordt, zoals gezegd, de CvB ingeschakeld, die in één van haar vergaderingen zich over de problemen 
buigt en tracht een juiste oplossing te vinden. Dit gebeurt in ieder geval in nauw overleg met de leerkracht, 
locatiedirecteur, orthopedagoog en intern begeleider. 
 
Onze school werkt bij vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing volgens de (sinds) 1 juli 2013 voor 
elke school verplichte Meldcode om via landelijk vaststaande stappen zorgvuldig te kunnen handelen. Indien er 
zorgen zijn zullen wij vanuit de CvB ook een melding doen bij Veilig Thuis om zorgen te delen en samen te 
kunnen werken met eventueel al andere betrokken hulpverleners. 
 
De voorzieningen: 
Op school is er naast de gebruikelijke expertise, ook kennis aanwezig betreffende o.a. speciaal 
bewegingsonderwijs. Soms zijn binnen de school de problemen van dien aard dat er hulp van buiten moet 
worden ingeroepen. Als voorbeelden zijn te noemen: 
• Ondersteuning door VISIO, i.v.m. slechtziendheid; 
• Hulp bij het opstellen van een individueel bewegingsplan; 

4. Doorverwijzing externe instanties

3. Multidisciplinair overleg; 
Commissie voor de Begeleiding (CvB)

2. Interne ondersteuning sommige 
leerlingen (leerkracht en ib-er: 

leerlingbespreking)

1. Basisaanbod: goed onderwijs voor 
alle leerlingen
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• Observatie in de Centrum Voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP), 
• Advies en begeleiding vanuit Ambiq / Accare / GGZ etc. 
Dit alles altijd na overleg met de ouders en de CvB. 
 
Logopedie 
De Thriantaschool heeft geen eigen logopediste in dienst. Dit betekent dat we gebruik maken van een externe 
logopediepraktijk. Deze praktijk kan ook logopedie onder schooltijd gaan bieden, mits dit goedgekeurd is door 
de CvB van de Thriantaschool.  
 
De vergoeding voor logopedie verloopt via de zorgverzekering van ouders/verzorgers. De jeugdarts kan 
hiervoor een verwijsbrief schrijven. Uiteraard kan een huisarts of een andere arts ook een verwijsbrief 
schrijven. 
 
Senso-Motoriek: 
In overleg met de jeugdarts wordt een selectie van leerlingen gemaakt die extra beweging nodig hebben. 
Het gaat hierbij o.a. om: 

1. Het ondersteunen van het ontwikkelende bewegingsonderwijs in klassenverband. Tevens wordt 
aandacht besteed aan individuele motorische problemen, die in klassenverband niet of onvoldoende 
behandeld kunnen worden. 

2. Het door middel van groepssport aanbieden en ontwikkelen van relatiemogelijkheden. 

Fysiotherapie: 
Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van fysiotherapie onder schooltijd. School biedt echter alleen 
ruimte en tijd aan. De verantwoordelijkheid en de kosten voor de behandeling liggen bij ouders/verzorgers. De 
fysiotherapeut overlegt binnen het paramedisch overleg, met de vakleerkracht gymnastiek, leerkracht, 
orthopedagoog, logopedist en jeugdarts. De CVB geeft advies inzake het al dan niet toestaan van therapie 
onder schooltijd. 
 
Verdere informatie: 
Therapie/begeleiding onder schooltijd kan, mits aantoonbaar kan worden gemaakt dat deze een positief effect 
heeft op de schoolse ontwikkeling en ingepast kan worden in de schoolorganisatie. Het nut van de gewenste 
therapie in relatie met de hulpvraag, zal worden beoordeeld door de CVB. Een verzoek voor 
therapie/begeleiding zal daarom door de directie bij de CVB moeten worden ingediend. Bij een negatief besluit 
kan door ouders een aanvraag worden ingediend bij de leerplichtambtenaar en/of inspectie. MEE, Accare en 
Ambiq, zijn op dit moment de instanties waar mee samen wordt gewerkt.  
 

3.3 De begeleiding van de overgang van leerlingen naar een vervolgvoorziening 
De voorlichting aan ouders: 
Rond het vijftiende jaar wordt er in een transitiebespreking met stagecoördinator gesproken over stages en de 
toekomst van de leerlingen. Hierbij moet u denken aan arbeidsmatig werken, dagbesteding, wonen en 
vrijetijdsbesteding. Samen wordt getracht een beeld voor de toekomst neer te zetten en vastgelegd in het 
Ontwikkelingsperspectief. Ouders/ verzorgers wordt aangeraden om zich te gaan oriënteren op diverse 
mogelijkheden. Dit gebeurt vaak in overleg met de school en eventueel met medewerkers van de MEE. In het 
VSO zijn voor de meeste leerlingen oriënterende stages ingebouwd (zie 3.4 arbeidstoeleiding). 
Ten behoeve van de vervolgvoorziening wordt een onderwijskundig eindrapport (= school-verslag) geschreven. 
Tevens worden er met enige regelmaat thema-avonden georganiseerd rond thema’s als: stage, wonen, vrije 
tijd etc. Indien van toepassing kan er tussentijds een overgang naar een andere vorm van onderwijs 
plaatsvinden.  
 

3.4 Uitkering/ werk na schoolverlaten 
Afhankelijk van de beoordeling van het arbeidsvermogen wordt er gekeken of er sprake is van loonvorming of 
een uitkering (Wajong of bijstandsuitkering).  
Voor vragen over de Wajong, bijstandsuitkering en de consequenties die participatiewet met zich meebrengt, 
kunt u terecht bij de stagecoördinator. Jaarlijks organiseert het VSO een ouderavond over de naschoolse 
periode voor ouders/ verzorgers van leerlingen van 15 jaar en ouder. 
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3.5 Dossierplicht: 
De Thriantaschool handelt hierin conform artikel 10 van de beroepscode NVO en volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (25-05-2018). 

 

3.6 Veiligheid op school 
Een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen en om ervoor te zorgen 

dat het team optimaal kan presteren. We zijn een school waarin eenieder naar behoren en met plezier zijn 

werk kan doen. 

Een veilige school is: 

• een plek waar rust heerst; 

• waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten; 

• waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. 

 

Veiligheidsplan 

In het integrale veiligheidsplan staat in heldere en duidelijke taal beschreven op welke wijze de sociale, 

psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel worden geborgd. De opzet en organisatie van het 

veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige inzet van meerdere personen in verschillende functies 

binnen de schoolorganisatie, veelal in samenwerking met andere partijen buiten school, zoals politie, 

gemeente, CJG/ Veilig Thuis Drenthe. De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, 

geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school 

kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid heeft te maken met de inrichting van het gebouw. Ons 

sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en 

pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen 

adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als 

doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo 

veilig mogelijk schoolgebouw en -omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en 

leerlingen zich daarbinnen veilig gedragen. Via de medezeggenschapsraad betrekken we ouders bij het 

veiligheidsbeleid van de school. U kunt het veiligheidsplan opvragen bij de locatiedirecteur. 

 

ZIEN! sociaal-veiligheidsbeleving leerlingen 

De Thriantaschool onderzoekt jaarlijks het veiligheidsgevoel en beleving van de leerlingen. Het instrument dat 

hiervoor wordt gebruikt is de ZIEN! vragenlijst. Uit de resultaten blijkt al jaren dat leerlingen zich gehoord en 

erg veilig voelen op school.  

Meerdere malen per jaar wordt het thema fysieke en sociale veiligheid ook in de leerling raadvergadering op 

de agenda gezet. Aandachtspunten worden besproken. Leerlingen worden zelfbewuster en hebben geleerd om 

kritischer naar de school te kijken. Resultaten en aandachtspunten worden in de teams van SO en VSO 

besproken, en gaan naar de MR. Waar nodig wordt in de nieuwsbrief aan ouders iets over de resultaten 

gemeld. 

 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

De school heeft één contactpersoon aangesteld (Mw. R. Berndt-Gesthuizen, tel: 0591-652190).  
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4. De ouders/verzorgers 
 

4.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers 
De school heeft er alle belang bij dat er een goed contact met de ouders is. U als ouders beschikt immers over 
veel deskundigheid betreffende uw kind. Het samen uitvoeren van afspraken en het afstemmen van de thuis- 
en schoolsituatie op elkaar kan alleen maar leiden tot een groter rendement van het onderwijs aan de leerling. 

 

4.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
• Maandelijks wordt er een informatieve nieuwsbrief verstuurd via de mail. 
• Publicatie vindt ook plaats op de website: www.zml-thriantaschool.nl. 
• Minstens driemaal per jaar is er een ouderavond. Een informatieve, een thematische/ zakelijke en een 

feestelijke; de feestelijke ouderavond wordt jaarlijks om en om verzorgd door het SO en het VSO. 
• Naast de perspectief besprekingen zijn er altijd tussentijdse besprekingen mogelijk. 
• VSO-leerlingen zijn een deel van deze bespreking aanwezig. 
• Telefonische contacten. 
• Driemaal per jaar vinden zgn. oudergesprekken plaats. 
• De school werkt met een actueel individueel ontwikkelingsperspectief. Het OPP is afgestemd met u als 

ouder/verzorger en er vindt minimaal 1x per jaar een evaluatie plaats. Het OPP wordt in ieder geval 1x per 
jaar door alle betrokkenen ondertekend. De school werkt met werkplannen voor een aantal vakken met 
daarin de doelen voor de desbetreffende periode en de wijze waarop dit aangepakt en geëvalueerd gaat 
worden. In november, februari en juni wordt de voortgang besproken met ouders/verzorgers. In februari 
en juni wordt de voortgang intern besproken met leerkracht(en) en CvB leden. 

• Rapport: wordt jaarlijks rond de zomervakantie verstrekt. 
• Transitiebesprekingen: vanaf 16 jaar wordt o.l.v. de stagecoördinator, samen met leerkracht, ouders/ 

verzorgers en leerling een gesprek gevoerd met de toekomst en uitstroom naar werk als belangrijkste 
onderwerp. 

 

4.3 Inspraak 
• Rechtstreekse contacten zijn altijd het meest effectief. 
• Via de medezeggenschapsraad, die bestaat uit personeelsleden en ouders, is inspraak altijd mogelijk. 

De vergaderingen zijn openbaar. Ook hier geldt dat een rechtstreekse benadering het beste werkt. U kunt de 
MR mailen op het volgende adres: administratie-thriantaschool@oo-emmen.nl o.v.v. MR.  

 
Namens personeel: 
Voorzitter: Mw. J. v.d. Berg (VSO) 
Secretaris: Mw. R. Loves (VSO) 
lid:  Mw. M. Post (SO) 
lid:  Mw. B. Botter (SO) 
lid: Mw. M. Heine (VSO) 
lid:  Mw. M. Hulshof (SO) 
Namens ouders: 
lid: vacant (ouder) 
lid: Mw. M. van Keulen-Hoving (ouder SO) 
lid: Mw. R. Bos (ouder SO) 
 
Mw. M. Post (personeel):  GMR-lid 
Mw. J. v.d. Berg (personeel): lid van Ondersteuningsplan-raad (OPR-VO) 
 
 
 

4.4 Contact en overleg leerkracht en ouders over een leerling 
De contacten over een leerling vinden veelal direct plaats tussen ouders en leerkracht. Afspraken hierover 
kunnen het beste schriftelijk, eventueel via Parro of telefonisch vóór of na schooltijd of gedurende de pauzes 
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gemaakt worden. Ouders zijn steeds welkom op school. Maakt u van tevoren s.v.p. een afspraak. U weet dan 
dat er tijd voor u is en u onderbreekt niet onnodig het lesprogramma.  
 

4.5 Parro  

Voor een optimale ouderbetrokkenheid en communicatie tussen u als ouder/ verzorger en school hebben we 
naast ouderavonden en 15 minuten gesprekken ook een digitaal communicatiesysteem, genaamd Parro. Een 
handige app, waarbij u alle berichtgevingen van de groep met een druk op de knop kunt lezen. Tevens maakt 
het mogelijk om rechtstreeks uw vragen te stellen aan de leerkracht over algemene activiteiten.  
Leerkrachten communiceren wekelijks over bijvoorbeeld activiteiten/lessen op school, bijzonderheden van de 
groep of stellen vragen via dit systeem. Wij verwachten van iedere ouder dat ze dit downloaden om optimaal 
op de hoogte te zijn van alle informatie. Ervaart u problemen met het systeem, onze ict’er biedt hulp.   
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4.6 Klachtenprocedure 
Het schoolbestuur heeft een klachtenregeling vastgesteld en is aangesloten bij een landelijke 
klachtencommissie. Het klachtrecht is een laagdrempelige voorziening voor klachten over gedragingen/ 
beslissingen en nalatigheden van allen die in de school werkzaam zijn. Leerlingen, ouders en personeel kunnen 
een klacht hebben. De school heeft één contactpersoon aangesteld (Mw. R. Berndt-Gesthuizen, tel: 0591-
652190) die de persoon met een klacht verwijst naar één van de vertrouwenspersonen. 
Het bevoegd gezag beschikt via de Welzijngroep Sedna over twee externe vertrouwenspersonen die 
functioneren als aanspreekpunt bij klachten. Dit zijn: Mevr. J. Bakker en dhr. M. de Wit. Ze zijn bereikbaar via 
Sedna op nr. 0591-680850. 
 
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie: 
“Onderwijsgeschillen”. Deze onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De 
commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het 
schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke 
beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de commissie worden ingediend. 
De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn. 
De commissie ‘Onderwijsgeschillen’ is bereikbaar via Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, 
fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een email sturen naar 
info@onderwijsgeschillen.nl. Meldingen kunnen verder gedaan worden bij het meldpunt seksuele intimidatie & 
fysiek geweld. Zie adreslijst bij hoofdstuk 10. Verder ligt er op school een uitgewerkte klachtenprocedure ter 
inzage. 
 

4.7 Ouderbijdragen 
De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het 

schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de 

ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. Scholen 

besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een 

schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in 

de schoolgids staan. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen 

uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat 

willen we ook niet. Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee 

kunnen doen aan de extra activiteiten. 

Het schoolfonds: 
Aan ouders wordt gevraagd om jaarlijks een vrijwillige bijdrage á €27.50 per kind te betalen voor het 
schoolfonds. Uit het schoolfonds worden de extra activiteiten bekostigd die in schoolverband worden 
georganiseerd. Het gaat om de volgende activiteiten: Sint-Maarten, Sinterklaas, kerstviering, paasactiviteiten, 
feestelijke ouderavond, afscheid (V)SO-leerlingen en sportdagen (Special Heroes). 
Beheer van de ouderbijdrage ligt bij de administratie van de school. Verantwoording van de uitgaven gebeurt 
op verzoek van de MR.  
De oudergeleding van de MR heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling en wijziging van de 
ouderbijdrage (schoolfondsbijdrage) en de bestemming daarvan. 
 
Het schoolkamp: 
Het schoolkamp is een prachtig evenement, waarin leerlingen en personeelsleden elkaar beter en op een 
andere manier leren kennen. Op de structuurgroep na gaan alle groepen op schoolkamp. De structuurgroep 
gaat op schoolreis. De hoogte van de bijdragen wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR. 
Bijdrage is €62.-  
Gevraagd wordt hiervoor te sparen, of deze bijdrage zo spoedig mogelijk geheel of in gedeelten te voldoen, 
omdat de school vaak ver van tevoren een aanbetaling moet doen. 
De school gaat ervan uit dat alle leerlingen meegaan op schoolkamp, daar het een waardevolle stap is in de 
ontwikkeling naar zelfstandigheid. Alle betreffende teamleden gaan mee op schoolkamp. 
 
Het rekeningnummer is: NL 66 RABO 036.84.33.579 
Vermeld s.v.p. altijd de naam van de leerling en het onderwerp. 
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Voor alle bijdragen aan de school geldt dat er, indien de hoogte van het bedrag of het tijdstip van betalen op 
bezwaren stuit, altijd een regeling mogelijk is. Neemt u daarvoor s.v.p. tijdig contact op met de locatiedirecteur 
van de betreffende afdeling. 
 
Gymkleding: 
Ouders/ verzorgers dienen zelf te zorgen voor goed passende gymkleding, ook gymschoenen zijn zeer gewenst. 
Douchen na de gymles is in het VSO een vereiste (enkele uitzonderingen daargelaten). 
 

4.8 De toelating van leerlingen op school 
Toelatingsprocedure: 
Vanaf 1 augustus 2014 dienen alle nieuwe leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs over een 
Toelaatbaarheidsverklaring te beschikken. Deze verklaring zal de school waar de leerling staat ingeschreven, 
samen met u als ouders/ verzorgers, aanvragen bij de ‘Commissie van Advies’ (PO) of de Commissie van 
Arrangeren + (VO) van het betreffende Samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een 
Toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Alle 
leerlingen hebben een passende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 
School dient in samenspraak met u de aanvraag in: b.v. over mate van ondersteuning die uw kind op school 
nodig heeft. Dit komt dan tot uiting in een aanvraag voor een TLV hoog, -midden of laag 
 

4.9 Plaatsing op de Thriantaschool 
Aanmelding bij de school: 
De ouders/ verzorgers nemen (telefonisch) contact op met de school. 
De locatiedirecteur vraagt de ouders/ verzorgers om toestemming om het totale aanmeldingspakket naar 
school te laten sturen. 
De school maakt een afspraak voor een intakegesprek, waarbij: 
• één aanmeldingsformulier voor de school wordt meegegeven en door de ouders/ verzorgers ondertekend 

ingeleverd bij de administratie eventueel vergezeld van een ondertekend epilepsieprotocol en/of 
medicijnprotocol en evt. protocol gescheiden ouders; 

• ouders de school kunnen bekijken; 
• de verdere procedure wordt toegelicht (datum vergadering commissie van begeleiding (CvB) en datum van 

plaatsing); 
• bij de intake wordt genoemd dat vanuit school alle nieuwe leerlingen die aangemeld worden, worden 

benaderd door onze Schoolmaatschappelijk werker, voor een algemeen kennismakingsgesprek.  
 
Alle gegevens van het kind worden doorgestuurd naar de leden van de CvB. De CvB bespreekt de leerling op de 
eerstvolgende vergadering en bespreekt de hulpvraag (pedagogische didactische behoeften, belemmerende en 
bevorderende factoren van het kind) en analyseert of er nog nadere onderzoeksvragen zijn. Op grond van de 
hulpvraag geeft de CvB een advies voor plaatsing in de groep, die het beste aansluit bij de hulpvraag van het 
kind. De CvB kan slechts tot een uitspraak komen als álle relevante informatie voor de leden van de CvB 
voorhanden is. 
De locatiedirecteur informeert de ouders over het besluit en het vervolg. 
De orthopedagoog zal in samenspraak met de leerkracht en CvB-leden ervoor zorgen dat er binnen zes weken 
een voorlopig Ontwikkelingsperspectief van de leerling beschikbaar is. Deze wordt door de leerkracht met de 
ouders/verzorgers besproken en ondertekend. 
 
Perspectiefbesprekingen: 
In het algemeen vindt er een uitgebreide perspectief bespreking plaats. Voorafgaand aan deze bespreking vindt 
er indien nodig psychologisch onderzoeken op school plaats door de orthopedagoog. De ouders / verzorgers 
krijgen van het onderzoek en de perspectief bespreking een verslag. Het onderzoeksverslag zal voorafgaand 
aan de bespreking, worden toegestuurd aan de ouders / verzorgers. 
Bij nieuwe leerlingen, wanneer er voorafgaand geen psychologisch onderzoek is gedaan, vindt er een 
perspectiefbespreking in leerjaar 6 en 10. 
Naast deze overlegvormen vinden drie maal per jaar de 15- en 30-minutengesprekken plaats. Tevens kunnen er 
zorggesprekken plaatsvinden. Indien uw kind in het komend schooljaar een uitgebreid onderzoek krijgt, wordt 
u vooraf om toestemming gevraagd. Van ouders / verzorgers wordt gevraagd de school op de hoogte te 
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houden van onderzoeken die buiten school worden uitgevoerd. Dit i.v.m. geldigheid en betrouwbaarheid van 
onderzoeksgegevens. 

4.10 Verlof aanvragen 
Alleen onze locatiedirecteur mag bij gewichtige omstandigheden toestemming voor verlofgeven. In zulke 

gevallen vragen we u vooraf en tijdig een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de locatiedirecteur. Belangrijk 

daarbij is dat u de reden van het verzoek goed aangeeft. De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd 

kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Tot en met tien schooldagen 

per schooljaar dient u dit schriftelijk aan de directie van de school te vragen. Bij meer dan tien schooldagen per 

schooljaar dient u dit minimaal vier weken tevoren te vragen aan de leerplichtambtenaar. Hiervoor dient u 

gebruik te maken van het vakantie-en verlofformulier dat op school aanwezig is en tevens te vinden is op de 

website. 

4.11 Sponsoring  
Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Sponsoring kan een uitkomst 

bieden voor het kunnen betalen van extra activiteiten voor de leerlingen. Op onze school is afgesproken dat er 

gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten zoals geformuleerd 

doorlandelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen.  

Deze uitgangspunten zijn: 

-de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 

-de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen 

-de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven.  

Daarnaast behoudt de school het recht om vanwege school specifieke redenen sponsoring te weigeren.  

4.12 Privacy 
Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en onze medewerkers wordt 

gerespecteerd. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school en Openbaar 

Onderwijs Emmen als geheel is daarvoor een randvoorwaarde. U kunt op de site van Openbaar Onderwijs 

Emmen lezen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers zijn. Ook de afspraken die wij, met instemming van de (G)MR, gemaakt 

hebben om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u hier terugvinden.  

4.13 NCO 
Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 

Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere 

scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel 

Nederland. Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het 

Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de 

geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek 

Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar 

naar de leerlingen. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar 

personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de 

beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het 

CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze 

veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u 

dit kenbaar maken bij de directie van onze school. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan 

het CBS geleverd worden.  
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5. Ontwikkeling en resultaten 
 

5.1 Informatie schoolkwaliteit 
• Ouders en leerlingen: 
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u en uw (pleeg)zoon/ (pleeg)dochter de schoolgang ervaren. Om 
deze reden nemen wij enquêtes af. Aan de hand van de resultaten kan worden gekeken welke zaken tot meer 
tevredenheid zouden moeten en kunnen leiden. De school zal op grond van de bevindingen verbeterdoelen 
formuleren. We maken gebruik van het instrument Scholen met succes.  
• Onderwijsinspectie: 
De onderwijsinspectie speelt, in het kader van het scholentoezicht, een rol door regelmatig de school te 
bezoeken en een oordeel uit te spreken over een aantal kwaliteitsaspecten. De geconstateerde verbeter- 
punten worden vervolgens door de school als actiepunten opgenomen in volgende ontwikkelplannen. 
• School (directie - specialisten - teamleden): 
Behalve door toetsing en observatie verkrijgen wij ook informatie door middel van het scoren van 
kwaliteitskaarten (door personeelsleden). 
De kwaliteitsinstrumenten ParnasSys WMK en ParnasSys Mijn Schoolplan bieden de mogelijkheid om de 
kwaliteit van de school op verschillende beleidsterreinen vast te stellen, te scoren en te analyseren. Op basis 
hiervan kunnen we plannen maken om de kwaliteit te verbeteren en vast te houden 
 

5.2 De ambitie van onze school: VSO Thriantaschool 
Onze ambitie voor het VSO is om in elk geval 90% van onze leerlingen uit te laten stromen conform het 
landelijke doelgroepenmodel, dus volgens passend uitstroomperspectief. 
De schoolstandaard voor het schooljaar 2022 – 2023 hebben we vastgesteld op het volgende: 
• Uitstroom volgens vastgesteld uitstroomperspectief is  95% 
• Uitstroom naar (Beschutte) Arbeid 40 % 
Deze standaard hebben we opgesteld m.b.v. gegevens van het vorige schooljaar. We houden hierbij 
rekenschap met de achterstand wat is opgelopen vanwege de pandemie. In het volgende schooljaar gaan we 
evalueren of de schoolstandaard zoals hierboven staat beschreven ambitieus is geformuleerd of dat we deze 
moeten bijstellen. 
 

5.3 Tussentijdse resultaten 
De werkwijze van onze school verloopt van zeer individueel naar planmatig en sturend onderwijs. Er bestaan 

vaste streefplanningen voor de leerlingen, afgeleid van de zogenaamde SLO-doelen (doelgroenmodel). Naast 

methodes, werkt de Thriantaschool met de CED-leerlijnen, die ook gebaseerd zijn op deze verplichte SLO-

doelen. De CED-leerlijnen zijn ontwikkeld door het Pedologisch Instituut van de CED-Groep in Rotterdam. De 

leerlijnen voorzien in een breed onderwijsaanbod en bereiden de leerlingen voor op de toekomst 

(dagbesteding of de arbeidsmarkt). In diverse leerlijnen worden stapsgewijs tussendoelen geformuleerd. Deze 

worden gebruikt bij het opstellen van het werkplan. Vanuit deze grote hoeveelheid leerdoelen dienen er 

keuzes gemaakt te worden, passend bij het toekomstperspectief van de leerlingen. De werkplannen zijn 

gekoppeld aan de uitstroomprofielen en het bijbehorende leerstofaanbod van de vakgebieden. Zo ontstaan er 

doorgaande leerlijnen. We proberen om de doelen, die voor een bepaalde leerling gesteld zijn, binnen de 

bepaalde periode te bereiken. We kunnen in gesprekken met u als ouders, aan de hand van het 

leerlingvolgsysteem, laten zien hoe uw kind zich ontwikkelt gezien zijn/haar streefplanning. Geregeld wordt 

gemeten/getoetst wat de opbrengst is van het onderwijs. Hiervoor gebruiken we o.a. de methode 

onafhankelijke Cito toetsen VSO Dagbesteding en VSO Arbeid Praktijkonderwijs.   

5.4 Visie op sociale opbrengsten 
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede 

manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals 

samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een 

positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van 

burgerschap. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen/meten worden er observatielijsten van ZIEN 

ingevuld door leerkracht en leerlingen. Aan de hand van deze lijsten wordt het aanbod vastgesteld. Ook wordt 
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er gedurende de schoolloopbaan een groeps-SEO (schaal emotionele ontwikkeling) afgenomen. Dit is van 

belang voor de balans tussen kunnen en aankunnen. 

5.5 Groeimodel - Compasser 
Om de arbeidsvaardigheden van leerlingen inzichtelijk te maken, gebruikt de Thriantaschool het Groeimodel. 

Dit Groeimodel is gebaseerd op de CED-leerlijnen ‘voorbereiding op arbeid/dagbesteding’ en ‘leren leren’, de 

kerndoelen voorbereiding op arbeid en de mbo-entree competenties. Het Groeimodel kijkt naar items waar de 

gemeente ook naar kijkt bij het vaststellen van de loonwaarde (ook wel verdiencapaciteit). Het Groeimodel 

wordt op de Thriantaschool gebruikt als instrument om de arbeidsvaardigheden en vakvaardigheden van 

leerlingen in beeld te brengen en sluit aan bij de taal van het onderwijs, de arbeidsmarkt en die van de 

gemeente. De mate van beheersing van de arbeidsvaardigheden en vakvaardigheden bepaald of een leerling 

toe is aan de volgende praktijk- of stagevorm. Om invulling te geven aan de leerlijn ‘voorbereiding op arbeid’ 

werkt de Thriantaschool met de leerlijn praktijkvakken (inclusief Zedemo) en stages. Alle resultaten worden 

vastgelegd in een volgsysteem, genaamd Compasser.  

5.6  Diploma 
De Eerste en de Tweede Kamer hebben besloten dat leerlingen die onderwijs volgen in het 

arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en uitstroomprofiel dagbesteding in het voortgezet speciaal onderwijs 

(vso), recht hebben om de schoolloopbaan af te kunnen ronden met een schooldiploma. Dit schooldiploma 

geeft deze doelgroep de erkenning die zij verdienen en zorgt voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Het 

diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs. De civiele waarde zit in de resultaten die de leerling 

heeft behaald, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende 

onderdelen voor de arbeidsmarkt.  

Leerlingen die onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en uitstroomprofiel dagbesteding 

in het vso, kunnen het schooldiploma behalen wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden in het 

reglement. Dit schooldiploma zorgt voor een afsluiting van de onderwijsloopbaan en geeft het 

functioneringsniveau weer.  

De examencommissie bepaalt op basis van het reglement of de leerling het diploma wel of niet heeft behaald. 

Wanneer een leerling niet aan de door de school geformuleerde eisen voldoet, die in het door de school 

ontwikkelde en door het bevoegd gezag vastgestelde reglement staan, dan ontvangt de leerling een verklaring. 

Het format voor de verklaring is naar inzicht van de school. Ouders/ verzorgers worden aan de start van het 

schooljaar geïnformeerd wanner een leerling/ pupil het examenjaar gaat starten.  

De leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is echter aan veranderingen onderhevig 

door onder meer automatiseringen. Dat maakt dat leerlingen opgeleid moeten worden tot werknemers die in 

staat zijn om zich aan te passen aan de veranderingen op de werkvloer/arbeidsmarkt. Naast deze ontwikkeling 

op het gebied van de werknemer van/voor de toekomst, is het van groot belang de leerlingen te leren hoe zij 

constructief om kunnen gaan met diversiteit en verschillende meningen en uitlatingen in het onderwijs en in de 

maatschappij. 
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5.7 Stroomschema VSO 
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5.8 Opbrengsten: 
De opbrengsten van Rekenen-Wiskunde en Nederlands taal en communicatie liggen ter inzage op school.  
 

Gegevens VSO, Schooljaar  2018 -2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Uitstroom dit schooljaar naar:     

Dagbesteding activiteiten/ 
arbeidsmatig 

7 8 8 12 

Beschut werk 4 3 4 3 

Vrije bedrijf  3 2 2 1 

Andere vormen van onderwijs 2 PrO 2 PrO 0 3 PrO 

Zorg     

Schoolverlater anders Leerwerktraject 
richting arbeid: 2 

verhuizing: 1 

Verhuizing: 1 0 verhuizing: 1 

2. Opkomst ouderavonden:     

Informatief 70% Geen doorgang 
door corona 

70%  
zowel online als 
op school i.v.m. 

corona.  

58% 

15 en/of 30 minutengesprekken 80% Januari: 80% 
Juni (telefonisch 

i.v.m. corona) 

98% 

Januari 82% 
Maart 

(telefonisch 
i.v.m. corona) 

95% 

November 83% 
Maart 90% 
Juni 95% 

Opkomst Thematische ouderavond 
15+ 

60% Geen doorgang 
door Corona 

25% online 15% 

Opkomst nazorgavond 
oud-leerlingen 

33% Geen doorgang 
door Corona 

Geen doorgang 
door Corona 

35% 

3. Uitstroom     

Op basis van het 
doelgroepenmodel (IQ) 

15 leerlingen 
72% gelijk aan 

de verwachting 
6% hoger 
22% lager 

15 leerlingen 
87% gelijk aan 

de verwachting 
13% hoger 
0% lager 

14 leerlingen 
86% gelijk aan 

de verwachting 
0% hoger 
14% lager 

20 leerlingen 
70% gelijk aan 

de verwachting 
10% hoger 
20% lager 

Op basis van het gestelde 
uitstroomperspectief OPP 

15 leerlingen 
83% gelijk aan 

de verwachting 
11% hoger 
6% lager 

15 leerlingen 
95% gelijk aan 

de verwachting 
 

14 leerlingen 
94% gelijk aan 

de verwachting 
0% hoger 
6% lager 

20 leerlingen  
90% gelijk aan 

de verwachting 
10% lager 

Vervolgsuccessen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overgang naar andere vormen 
van onderwijs 
 

1 1 0 3 

Overgang naar werk/zorgboerderij/ 
dagbesteding 

0 0 0 1 

4. Structuurgroep     

tussentijdse plaatsing in 
structuurgroep 

3 0 0 0 

terugplaatsing in reguliere / TP 
groepen 

0 0 1 0 
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6. Schoolafspraken en regelingen 
 

6.1 Schooltijden 
De leerlingen bezoeken de school gedurende minimaal duizend uur per jaar. De school begint elke dag om 8.30 
uur en eindigt om 15.00 uur, behalve op woensdag, dan zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij. De ochtendpauze 
loopt in het algemeen van 10.30 - 10.45 uur, dit kan variëren per groep, de middagpauze van 12.30 - 13.00 uur. 
Omdat op jaarbasis de leerlingen te veel lesuren maken, heeft de school een aantal margedagen ingesteld. Op 
deze dagen zijn de leerlingen vrij en volgt het team scholing. 
 

6.2 Schoolverzuim 
Regels in geval van schoolverzuim. 
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school komt, dient u vóór 9 uur de school te bellen. 
Uiteraard stelt u ook de vervoerder tijdig op de hoogte van ziekte, maar ook van het herstel. 
Wat doet de school na ziekmelding van uw kind? 
• U meldt dat uw kind ziek thuisblijft. 
• De school zet de melding in een computersysteem en volgt het verzuim. 
• Is uw kind vijf dagen of langer ziek achter elkaar ziek, of voor de tweede keer in drie maanden? Dan 

bespreekt de school met u wat er nodig is voor de terugkeer naar school. 
• Is uw kind tien dagen achter elkaar ziek thuis, maar op school is niet bekend wat er aan de hand is? Dan 

neemt de school contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, maar in ieder geval na drie keer 
ziekmelden in drie maanden. 

• Maken wij ons zorgen om uw kind en willen we daarom graag de mening van de jeugdarts, dan melden we 
uw kind als school zelf aan. 

• De jeugdarts roept u en uw kind op. Mocht u niet kunnen komen op het gevraagde tijdstip, meldt u zich 
dan wel even af. 

• Doet u dit niet, dan geeft de jeugdarts dit door aan de school. Deze is weer verplicht dit te melden bij de 
afdeling leerplicht van de gemeenten Emmen / Borger / Odoorn / Coevorden. 

• De jeugdarts zoekt samen met u en uw kind een oplossing voor het ziekteverzuim. 
• Binnen drie weken bericht de arts de school over het onderzoek, binnen de grenzen van het 

beroepsgeheim. 
• Is uw zoon of dochter ziek thuis, maar is het op school niet duidelijk wat de reden hiervoor is? Ook dan 

heeft de school dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeenten Emmen / Borger / Odoorn / 
Coevorden. 

• Wettelijk moet dit bij thuisblijven vanaf zestien uur in vier weken. 
• Leerplicht start dan een leerplichtonderzoek, en overweegt ook de stap naar de rechter. 
• Tijdens de ziekteperiode ondersteunt de school u en uw kind om een snelle terugkeer naar school mogelijk 

te maken. Hiervoor maakt de school afspraken met u over de datum, de leerstof en de begeleiding door de 
groepsleerkracht. 

 

6.3 Vakantietijden 
De Thriantaschool houdt zich aan de vakantieregeling zoals die is opgesteld door de gemeente Emmen. De 
vakantiedata kunt u vinden in het afzonderlijk schoolkalender die jaarlijks wordt uitgegeven, deze staat ook op 
de website van de school. 
 
Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst (zie ook onze website). 
In principe wordt dit verlof niet toegestaan. Ontheffing kan evenwel verleend worden, indien één van de 
ouders door de specifieke aard van zijn / haar beroep, bijvoorbeeld in geval van werkzaamheden in de 
agrarische sector of in de horeca, niet tijdens de schoolvakantie met zijn / haar leerplichtige kinderen op 
vakantie kan gaan. Schriftelijk en met redenen omkleed zal, ruim een maand tevoren, een aanvraag gedaan 
dienen te worden. Per geval zal bekeken moeten worden of verlof kan worden toegestaan. Dit extra verlof 
wordt eenmaal en voor niet langer dan tien schooldagen per schooljaar verleend en mag niet plaatsvinden in 
de eerste periode van het schooljaar. 
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6.4 Persoonlijke verzorging 
Wij streven ernaar om onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk naar het toilet te laten gaan. Wilt u zorgen dat 
uw kind, indien nodig, zakdoeken, maandverband of extra kleding meekrijgt? Op school is extra kleding 
aanwezig. Mocht uw kind hiervan gebruik hebben gemaakt dan verwachten wij de kleding gewassen terug.  
Met betrekking tot stage:  
Zorg dat je er verzorgd uit ziet 
• Kleding die past bij de stageplaats 
• Gekamde haren 
• Schone handen en nagels 
• Gepoetste tanden, frisse adem 
• Geen kauwgom tijdens het werk 
Daarnaast gelden er voor sommige stages nog andere regels rondom de verzorging/hygiëne. Deze worden dan 
apart vermeld in een infobrief rondom de stage. 
 

6.5 Roken op school 
In de school en op het schoolplein, in de nabijheid en het zicht van de leerlingen mag niet gerookt worden. 
 

6.6 Medicijngebruik 
We vragen alle ouders / verzorgers om duidelijke informatie rondom het medicijngebruik van hun kind. Bij 
aanmelding wordt een medicijnprotocol ingevuld. U wordt verzocht om de medicijnen veilig in te pakken 
wanneer u deze mee geeft naar school. Zorg ervoor dat op het label staat wat de correcte dosis is. Neemt u 
contact op met de school in geval van wijzigingen of vragen. Indien uw kind overdag ziek wordt, zal met ouders 
contact worden opgenomen of er al dan niet een paracetamol kan worden gegeven, of dat de leerling zal 
worden opgehaald. 
 

6.7 Adreswijziging, wijziging telefoonnummer(s), wijziging in gezinssituatie 
Ouders / verzorgers wordt verzocht om de school zo spoedig mogelijk te informeren in het geval van een 
veranderde gezinssituatie, veranderd adres, telefoonnummer en/ of andere belangrijke wijzigingen. Ook indien 
er tijdens een schooljaar i.v.m. voogdij iets wijzigt, dient dit te allen tijde te worden doorgegeven aan de 
school. Voor de school is het van zeer groot belang dat u als wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde 
bereikbaar bent in geval van nood. 
 

6.8 Vervoer 
Indien u uw kind niet zelf naar school brengt is vervoer van en naar school middels een (taxi)bus mogelijk. 
Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingediend bij de gemeente. De regels voor de toekenning 
worden momenteel aangescherpt. De school moet deze ook ondertekenen. Het vervoer is geen directe 
verantwoordelijkheid van school. Er wordt rechtsadvies gevraagd. In het geval van vragen of problemen kunt u 
contact opnemen met het vervoersbedrijf. Komt u er dan niet uit, dan is de gemeente waarin u woont het 
aanspreekpunt. Het vervoersbedrijf zal de wettelijke richtlijnen aanhouden met betrekking tot veiligheid. Deze 
zijn op te vragen bij de verschillende gemeentes. Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind ’s ochtends klaar staat 
zodat de bus-route zo min mogelijk verstoord wordt. 
 
NB: indien een leerling er door problemen niet door de chauffeur of eigen taxi naar school kan worden 
gebracht, dient de ouder / verzorger zelf zorg te dragen voor het vervoer naar school. In veel gevallen zal niet 
op school verschijnen als ongeoorloofd verzuim moeten worden aangemerkt 
 

6.9 Lesuitval.  
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen vervanger beschikbaar is bij ziekte. Als bestuur van OOE 

wordt de stelregel aangehouden dat we één dag opvang regelen en mocht er vanaf dag 2 geen invalleerkracht 

beschikbaar zijn, dan blijven de leerlingen vanaf dag 2 thuis. U wordt als ouder hierover geïnformeerd, maar dit 

zal dan op dag 1 van de opvang zijn. Bij ziekte wordt gekeken of digitaal onderwijs een optie is en anders 

krijgen de leerlingen werk mee naar huis. Vervoer wordt door school afgemeld. 
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6.10 Luizenprotocol. 
In de school steken zeer geregeld luizen de kop op. In overleg met GGD, bestuur, MEE etc. is een richtlijn 
opgesteld hoe te handelen bij het constateren van luizen. Het luizenprotocol is op school aanwezig en wordt 
indien nodig meegegeven. Bij hoge uitzondering wordt assistentie van de GGD gevraagd bij kaminstructie. 
 

6.11 Verzekeringen 
Door het bestuur Openbaar primair onderwijs Emmen is een collectieve aansprakelijkheids- en 
ongevallenverzekering afgesloten. Wij attenderen u t.a.v. van dit op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. 
• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die 
in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoeding 
verplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) 
moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is 
schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering 
en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders / verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens anderen door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders / verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders / verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 

6.12 Activiteiten op school 
Door het jaar heen vinden nogal wat activiteiten plaats in en om de school. Aan het begin van het schooljaar 
ontvangt u een digitale kalender, waarin alle vooraf geplande activiteiten staan vermeld. Er is ruimte om per 
dag belangrijke activiteiten voor uw kind te vermelden in deze kalender. 
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7 Namen en adressen 
 

• Inspectie van het onderwijs. 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychische of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-111 3 111 (lokaal tarief) 
 

• Jeugdarts 
Mevr. Cirsten Oole, jeugdarts* 
p/a GGD Drenthe: Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen. Postbus 144, 9400 AC in Assen, telefoon (0592) 

306300 

 

• Orthopedagoog 
Mevr. Yke Hoven* 
p.a. Velodrome 2, 7825 SH Emmen. 0591 652 190 

 

• Maatschappelijk werker 
Mevr. Mariëlle van ’t Oever * 
p/a MEE Drenthe, Eemland 3, 9405 KD Assen, 0592 303 999 
 
* leden Commissie van Begeleiding 

• MR leden (zie onderdeel ‘inspraak’ voor namen van MR-leden) 
 

• GMR lid: 
Mw. M. Post 

 

• OPR lid: 

Mw. J. van den Berg 

 

• Vervoer 
Gemeente Emmen afdeling Onderwijs 140591 
Gemeente Borger/Odoorn (0591) 535 353 
Gemeente Hardenberg 140523 
Gemeente Coevorden 140524 
Gemeente Vlagtwedde (0599) 320 220 

o Taxi Dorenbos (Emmen e.o.) (0592) 342 830 
o De Grooth (Ter Apel) (0597) 454444 

 

• Veilig Thuis Drenthe (088) 2460244 

• Contactpersoon klachten: Mw. Roos Berndt – Gesthuizen (0591) 652 190 

• Commissie ‘Onderwijsgeschillen’ (030) 28 09 590 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 

• Bureau Jeugdzorg Zuid Oost Drenthe (0591) 614 644 

• Schoolbestuur: Openbaar onderwijs Emmen. (0591) 685 555 

• MEE Drenthe voor specifieke en algemene informatie. (ook b.v. sport/vrije tijd). (0592) 303 999 
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen 
 
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg. 
C.v.B. = Commissie van Begeleiding. 
CVA = Toelaatbaarheidscommissie van Advies (Samenwerkingsverband PO 22.02) 
CVA (VSO) = Commissie van Arrangeren (Samenwerkingsverband VO 22.02) 
ESF = Europees Sociaal Fonds. 
GGD = Geestelijke Gezondheids Dienst. 
GVO = Godsdienstig Vormings Onderwijs. 
HVO = Humanistisch Vormings Onderwijs. 
I.C.T. = Informatie en Communicatie technologie. 
MEE = Maatschappelijk werk 
M.R. = Medezeggenschap Raad. 
Pabo = Pedagogische Academie Basis Onderwijs. 
PGB = Persoonsgebonden budget. 
P.O.P. = Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 
PRO = Praktijkonderwijs 
RENN4 = Regionaal Expertise Centrum Noord Oost Nederland Cluster 4. 
S.B.O. = Speciaal Basis Onderwijs 
Z.M.L. = zeer moeilijk lerenden 
S.O. = Speciaal Onderwijs. 
S.L.O. = Stichting Leerplan Ontwikkeling. 
T.P. = Totaal Pakket. 
UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. 
V.S.O. = Voorgezet Speciaal Onderwijs. 
WAJONG = Wet Arbeidsongeschiktheid Jong Gehandicapten 
W.M.K. = Werken met kwaliteitskaarten. 
W.P.O. = Wet Primair Onderwijs. 
W.V.O. = Wet Voortgezet Onderwijs. 
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Bijlage 2: schoolregels gevisualiseerd 
 
 

Bij groen mag je storen, bij rood niet 

 

 

 

Je loopt in de school 

 

 

 

Je zegt juf of meester tegen de leerkracht 

 

 

                       Telefoon inleveren bij de leerkracht  

 

Hou de school netjes 

 

 

 

Je bent aardig voor elkaar 

 

 

 

Als het kan spelen we samen 

 

 

                       Stop, denk, doe  

 

Handen bij jezelf 

 

 

 

Als ik zeg stop, dan hou je op 

 

 

 

Je blijft op het schoolplein 

 

 

 

Als er iets is, ga je naar de meester of juf op het plein 

 

 

 

Zandbakspullen en zand blijft in de zandbak 
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Bijlage 3: Handtekeningenblad 

 

Deze schoolgids is opgesteld door de directie in opdracht van het bevoegd gezag van de 

Thriantaschool voor Zeer Moeilijk Lerende te Emmen, na overleg met het team van de school. 

 

Datum: 

Naam: 

Handtekening  Locatie-directeur: 

 

 

 

 

Gezien en akkoord bevonden door de MR.  

Datum: 

Naam:  

Handtekening MR: 

 

 

 

Vastgesteld door het bevoegd gezag van de Thriantaschool voor ZML.  

Datum: 

Naam:  

Handtekening: 
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