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INFOBULLETIN OVER STICHTING RESONANS, SPECIAAL ONDERWIJS

Fijne zomervakantie!
We zitten in een bijzondere periode. Een tijd die veel ﬂexibiliteit heeft
gevraagd en nog vraagt van jullie als onderwijsprofessionals. Samen
konden we deze coronaperiode aan, met online lessen en aangepast
onderwijs. We zijn blij met een collega zoals jij! Geniet van een
welverdiende vakantie! Iepe Roosjen en Johan Taal

Michelle, leerkracht Maurice Maeterlinckschool:

‘Blij met een collega zoals hij’
‘De school gaat dicht, dit virus is serieus,
heb ik wel gedacht. Mijn duocollega
Chris Boek en ik zijn echter enthousiast
aan de slag gegaan met digitaal onderwijs’,
vertelt Michelle van der Post, leerkracht op
de Maurice Maeterlinckschool.
‘En met goed resultaat, mag ik wel zeggen. Ik heb ook
het geluk dat mijn duo-collega ICT-coördinator is.

Hij is gewend met het digitale bijltje te hakken.
Blij met een collega zoals hij. Bij ons in de klas heeft
iedere leerling een iPad, waardoor ze snel met online
rekenen en spelling aan de slag konden.’

Digitaal prikbord
‘In de eerste weken gebruikten we de Gynzy-lessen.
We merkten echter dat gerichte instructie van belang
was. We maakten video-instructies en iedere dag
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mailden we de leerlingen over hun (t)huiswerk.
Via Padlet maakten we een digitaal prikbord waarop
we dingen plaatsten en deelden. Denk aan rekenopdrachten of video-instructies. Ook zorgden onze
onderwijsassistenten iedere week voor een videocall
met elke individuele leerling. Dit één-op-één-contact
bleek zeer waardevol.’

Samen beter, beter samen
‘Ik vond het heel bijzonder dat we vanuit stichting
Resonans kaartjes kregen als hart onder de riem.
Leuk dat dit zo breed is opgepakt. Het was ook best
een intensieve periode. Thuis heb ik ook twee eigen
kinderen die ik bij het thuisonderwijs moest begeleiden. Al met al ben ik positief over hoe we dit met z’n
allen op school hebben opgepakt. Samen beter,
beter samen geldt hier met recht.’

Michelle van der Post

Vernieuwing schoollocaties Resonans
Resonans vindt kwalitatief goede huisvesting voor leerlingen en medewerkers van
belang. Momenteel lopen er plannen voor
Praktijkcollege Het Metrum, vso Het Duin,
de Maurice Maeterlinckschool en De Thermiek
vso-vmbo. Lisa van Raam vertelt er meer over.
Praktijkcollege Het Metrum
Lisa, beleidsadviseur Huisvesting & Veiligheid:
‘Voor Het Metrum is momenteel een architect
geselecteerd, die de renovatie en uitbreiding van de
school gaat vormgeven. Het gaat er vooral om dat er
voldoende geschikte ruimte voor praktijkonderwijs
komt. Eind februari 2020 was de aftrap met de

architect en de gebruikersgroep vanuit de
school. De gebruikers
vertelden meer over de
doelgroep leerlingen voor
een verdieping van het
Programma van Eisen.’
De schetsen geven een
beeld van de combinaties
van rust, prikkels, praktijk en theorie. Eind 2020
moeten we een aannemer geselecteerd hebben.
Afronding is gepland voor 2021.

Het Duin
De kleine verbouwing van Het Duin startte
in de meivakantie 2020. Het gaat om de entree,
administratie, conciërgeplek, personeelskamer en
aula/restaurant. Doel is een algehele opfrisbeurt en
het creëren van extra leerwerkplekken voor leerlingen, om praktijkervaring op te doen. Ook na de
meivakantie gingen de werkzaamheden door.
Eind mei /begin juni zijn de vloeren gelegd en
half juni was de oplevering. Het doel ‘een mooiere
school met meer leerwerkplekken’ is bereikt.
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Maurice Maeterlinckschool
De projectgroep van de school heeft nu ‘de ideale
school’ in beeld. Ook Basalt revalidatie heeft een
Programma van Eisen. Samen gaan Resonans
en Basalt bekijken hoe de gemeenschappelijke
ruimten kunnen worden ingevuld. In het actuele
stedenbouwkundig ontwerp is de nieuwe school
gepositioneerd in de ecologische zone, grenzend
aan de Griegstraat in Delft. De bedoeling is dat
er volledige nieuwbouw voor de school komt.
Op de tekening een geschetste grove opzet van
de nieuwbouw.

De Thermiek vso-vmbo

Basalt volwassenen:

3.710m2

Basalt oefenterrein:

400m2

Laboratorium:

9.897m2

Parkeren:

45.450m2

Wonen:

27.307m2

Mytylschool:

4.099m2

Basalt kinderen;

2.348m2

Standplaats busjes:

op schoolterrein

Schoolplein/binnentuin:

3.017m2

Beroepscollege Leystede is de nieuwe naam voor
de samenwerking in het vmbo tussen vmbo
Boerhaavelaan (bestaande uit het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum) en vso-vmbo
De Thermiek. Op dit moment is de bouw van het
nieuwe, energieneutrale, gebouw aan de Van
Swietenstraat in Leiden in volle gang. In het
schooljaar 2020-2021 opent de meest duurzame
school van Nederland haar deuren.

Kimberly en Karlijn, leerkrachten Korte Vlietschool:

‘Thuisonderwijs in snel tempo vormgeven’
‘En toen was opeens de school dicht ...
Dat betekende het thuisonderwijs in snel
tempo vormgeven’, vertellen Kimberly de Graaf
en Karlijn Streng, leerkrachten op de
Korte Vlietschool.
‘In de eerste week gaven we pakketjes mee naar
huis. Met daarbij een vrij inlogmoment op MS Teams.
Na een week concludeerden wij dat we het zicht op de

leerlingen kwijt aan het raken waren, het was te
vrijblijvend. We maakten daarom de keuze om voor
elke week een ochtendrooster te maken.’

Rekenlesfilmpjes
‘We namen rekenlesﬁlmpjes op voor de leerlingen en
gaven op andere momenten aan elf leerlingen les via
Gynzy of een andere digitale methode. Ook stelden
we het inbellen op MS Teams verplicht. Leerlingen die
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geen mogelijkheid hadden tot inloggen kregen een
tablet van school. Uiteindelijk waren we elke ochtend,

zeven weken lang, met elf leerlingen online via MS
Teams. Tijdens de pauzemomenten, waarbij we als
leerkracht uit Teams gingen, hadden de leerlingen
ook hun sociale contacten. Van onze veertien
leerlingen, konden wij drie leerlingen slecht bereiken.’

Fijn op school
‘We merken nu op school dat het thuisonderwijs
voor een groot deel van de leerlingen gewerkt heeft.
Leerlingen zijn bij met de lesstof. Een handjevol leerlingen heeft echt het fysieke contact met de leerkracht
nodig. Eigenlijk was voor ons het werken met Teams
ook een experiment, kijken wat werkt, en gelukkig
heeft dit goed uitgepakt. Toch is het weer heel ﬁjn
voor iedereen om gewoon weer op school te zijn!’
Karlijn Streng en Kimberley de Graaf.

Deel informatie bewust!

Nieuwe functionaris
Gegevensbescherming

Resonans heeft na zorgvuldig onderzoek
besloten geen gebruik te maken van beveiligd
mailen. Uiteraard is bewust informatie delen
wel van belang!
Resonans heeft
hiervoor overleg
gehad met de
functionaris
Gegevensbescherming, de ICTbeleidsadviseur en
externe ICT- adviseurs. Zij zagen op dit moment geen
noodzaak om gebruik te maken van beveiligd mailen.
Wel is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn
van welke informatie zij delen, hoe zij die delen en
dat zij die met de juiste persoon of instantie delen.
Daarnaast is het van belang melding te maken bij
privacy@resonans.nl, als informatie per ongeluk toch
bij de verkeerde persoon terechtkomt. Dan kan het
bestuursbureau bepalen hoe te handelen. We blijven de
ontwikkelingen rondom dit onderwerp wel in de gaten
houden.
Lees hier hoe je op een veilige manier
persoonsinformatie kunt delen.

Resonans heeft een nieuwe functionaris
Gegevensbescherming. Hij adviseert onze
organisatie over naleving van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zijn naam is Maarten van Diggele, hij is jurist bij
de organisatie ‘Privacy op school’. ‘Hun aanpak past
goed bij die van Resonans’, vertelt Lisa van Raam
die zich vanuit Resonans samen met Evy Kruijthof
bezig houdt met dit onderwerp. ‘Maarten adviseert
en informeert ons over de wet- en regelgeving.
Als jurist weet hij hoe je de wet moet lezen en
praktisch toepassen. Zo doet hij ook de risicoanalyse
als het gaat om gegevensbeheer. Collega’s
kunnen met vragen over de AVG mailen naar
privacy@resonans.nl. Zo nodig leggen wij een vraag
voor aan onze functionaris Gegevensbescherming.’
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Organisatieonderzoek Resonans

Het huis staat,
tijd om te
gaan wonen

Het organisatieonderzoek Resonans
concludeert dat we na de fusie goed uit de
startblokken zijn gekomen. We zijn een goed
functionerende onderwijsorganisatie, die op
weg is naar haar tweede verjaardag. Bij de
evaluatie is gekeken naar wat (al) werkt,
wat (nog) niet werkt en welke beelden
hierover binnen Resonans bestaan.

nodig is voor het samenspel tussen degene die
initieert, degene die uitvoert en de ondersteuner.
Het geven van heldere opdrachten (wat en waarom)
en het stellen van vragen over de opdracht door de
uitvoerder (hoe?) werken positief op een gezamenlijk
resultaat. Maak daarbij als uitvoerder gebruik van
kennis die zich in de organisatie bevindt.

Onderwijskundig beter
Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau de Bedoeling
in de periode van februari tot juni 2020. Het onderzoek
richt zich primair op het versterken van de ambities
van Resonans: onderwijskundig beter, organisatorisch
slimmer en extern meer slagkracht. Veel aandacht is
in het eerste jaar uitgegaan naar de inrichting van de
organisatie, wat ook logisch is. Alle medewerkers van
Resonans kregen te maken met nieuwe werkwijzen,
nieuwe systemen en een ander organisatiemodel
met teamleiders, sectordirecteuren en een college
van bestuur, ondersteund door een bestuursbureau.

Organisatorisch slimmer
Hoewel binnen de doelstelling ‘Organisatorisch
slimmer’ veel resultaten zichtbaar zijn, is nog de nodige
winst te behalen. Voorbeelden zijn een college van
bestuur dat zich nog meer richt op strategische en
bestuurlijke vraagstukken. Een meer tactische positie
van de sectordirecteuren en een sterkere positionering
van het bestuursbureau in de ondersteuning van de
sectordirecteuren en de teamleiders.

Op het gebied van ‘Onderwijskundig beter’ concludeert
het rapport dat het onderwijs op orde is. Dat blijkt
uit de gerealiseerde doelen. Gewerkt is aan een
eenduidige manier van werken, bijvoorbeeld voor de
schoolplannen. Ook zijn diverse werkgroepen gestart
waarin onderwerpen voor de gehele organisatie
worden ‘bewerkt’. Grote ontwikkelvraagstukken zoals
de ambitie om drie scholen op te laten gaan voor de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en EKEP-kwaliﬁcering (Eén Kind Eén Plan) voor drie mytyl/tyltyl-scholen,
hebben veel aandacht gekregen. Verder is gewerkt aan
en met zelforganiserende teams. Die zelforganisatie is
een goede ontwikkeling om professionals (meesters in
speciaal onderwijs) voldoende ruimte te geven.

Extern meer slagkracht
Tot slot het perspectief ‘Extern meer slagkracht’.
Resonans is een grote speler als het gaat om onderwijs
binnen cluster 3. We zijn al een bekende naam in de
regio. We werken nu aan een verdere versteviging van
Resonans ook op landelijk niveau. We blijven opkomen
voor de belangen van al onze leerlingen.

Bureau de Bedoeling concludeert dat rollen soms
duidelijker moeten zijn. En ook dat meer bewustzijn
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Uit de RvT Resonans

Uit de RvT Resonans: positief geluid naar de toekomst
De raad van toezicht (RvT) Resonans had besprekingen op 23 januari en 25 juni 2020.
Belangrijke punten daarin waren de jaarstukken 2019, de strategische notitie Resonans
en het verzoek tot samenwerking tussen De Thermiek vso-vmbo en SCOL
(Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden).
De RvT stelde verder het bestuursstatuut vast en werd ingelicht over het meerjarenformatieplan en het
gewijzigde Functieboek Resonans. Natuurlijk kwam ook de coronaperiode aan de orde. De raad kreeg
informatie over de schoolplannen, exploitatieoverzichten per afdeling en moest goedkeuring geven aan de
nieuwe huisvesting voor het Huis van het Onderwijs. Kortom, een breed palet aan onderwerpen passeerde
de tafel van de toezichthouders. Resonans blijkt maar weer een organisatie in beweging te zijn.
Een organisatie die ook in de nieuwe werkelijkheid met corona inmiddels staat als een huis, aldus het
organisatieonderzoek van Resonans. Nu is het tijd er in te gaan wonen. Een positief geluid naar de toekomst!

Resonans gaf Bureau de Bedoeling de
opdracht een organisatieonderzoek uit te
voeren. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) had een sessie met dit
bureau. Het organisatieonderzoek is in de
vergadering van 10 juni besproken.
Het onderzoek ging onder meer over de gunstige
gevolgen van de samenwerking binnen de fusieorganisatie. En ook kwamen punten naar voren waarop
we nog winst kunnen behalen. Het rapport bevat
aanbevelingen voor Resonans op onderwijskundig
en organisatorisch gebied, en over onze strategische
positionering (zie elders in deze Beter Samen). In de

Uit de GMR Resonans
GMR-vergadering kwam ook de heropening van
het so op 11 mei aan de orde, evenals het meerjaren
bestuursformatieplan. Eerder dit jaar in de vergadering van 29 januari kwam het inspectiebezoek aan
Praktijkcollege Het Metrum ter tafel. Ook gaf de GMR
advies over diverse statuten en reglementen, zoals het
sectordirecteur- en teamleidersstatuut. De raad kreeg
informatie over onder meer de onderwijsstaking, de
strategische notitie en de kwaliteitsopbrengsten van
Resonans.
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Het Duin Noordwijk

Scholen in beeld: ‘Werken aan leren, leren van werken’
Op Het Duin besteden we veel aandacht aan
praktische vakken en zetten we ons in voor
een passende baan of dagbesteding voor al
onze leerlingen. ‘Werken aan leren, leren
van werken’ is ons motto.
Natascha Niemeijer, interim-teamleider, vertelt:
‘We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige plaats in de samenleving: in een betaalde baan,
in beschut werk of dagbesteding. Het onderwijs is
uitdagend, gericht op de praktijk en dus toekomstgericht. Op Het Duin laten we de praktijkvakken zoveel
mogelijk aansluiten bij het echte leven. Daardoor is
de lesstof herkenbaar voor de leerlingen. We bieden
Horeca (bakkerij, koken en bediening); Algemene
Techniek; Fietstechniek; Groenvoorziening;
Schoonmaak (voor werk en eigen woning) en
Wonen. Daarbij leren onze leerlingen vaardigheden
die ze later nodig hebben als ze begeleid of zelfstandig gaan wonen. Vanaf de middenbouw gaan de
leerlingen ‘Leren op Locatie’ (LOL). Dat zijn toﬀe,

externe werkervaringsplaatsen. En vanaf de
bovenbouw gaan leerlingen op stage.’

Ieder talent telt
Natascha: ‘Naast de praktijkvakken werken we met
landelijk vastgestelde leergebieden zoals Nederlandse
Taal en Rekenen. Algemene vaardigheden zoals
‘Leren leren’ of ‘Leren taken uitvoeren’ en sociale
vaardigheden zijn heel belangrijk. Leerlingen van
Het Duin stromen uit naar een arbeidsplaats of naar
een vorm van dagbesteding. In een enkel geval kan
een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.
Het gaat erom talenten en interesses van de leerling
te ontdekken en ontwikkelen.’
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Personeelsdossier per 1 september
via Youforce in te zien
Als medewerker van Resonans kun je bij
ons administratiekantoor Groenendijk in de
applicatie Youforce je salarisspecificatie en
jaaropgaaf downloaden. Een tweede knop
geeft per 1 september 2020 toegang tot je
personeelsdossier.
In het personeelsdossier zitten stukken die het mogelijk
maken om bijvoorbeeld akten van benoeming/aanstelling te maken, een werkgeversverklaring op te stellen
(bijvoorbeeld voor een hypotheek), uitbetaling bij
jubilea te verzorgen, zaken te melden bij het ABP en

de belastingdienst of te adviseren bij aanvraag
ouderdomspensioen.
De Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) stelt natuurlijk voorwaarden aan het personeelsdossier. Resonans heeft recent de personeelsdossiers,
die in veel gevallen al ruim voor de wet op de AVG zijn
aangelegd, gescreend op zaken die nu niet meer
mogen. Mochten we nog iets over het hoofd hebben
gezien, meld dit dan even bij je leidinggevende.

ICT Werkgroep:
optimaal gebruiksgemak
‘Het onze medewerkers gemakkelijker
maken en onze leerlinggegevens nog beter
beveiligen, dat is het doel,’ zegt Peter de Boer,
beleidsadviseur ICT.
‘Op De Thermiek en De Duinpieper draaide eind
februari een pilot om in te loggen in ParnasSys via
het Resonans Oﬃce 365-account. Op een ﬂink aantal
Resonans-locaties is dit het leerlingadministratie- en

leerlingvolgsysteem. Voordeel is dat collega’s dan
maar één wachtwoord en gebruikersnaam hoeven
te onthouden. Daarnaast kunnen we ParnasSys via
Oﬃce 365 beter beveiligen. Begin maart gingen ook
de scholen in Noordwijk over en het is de bedoeling
dat vóór de zomervakantie 2020 alle locaties die
ParnasSys gebruiken over zijn.’
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Werkgroep Personeel: meer loopbaanperspectief
De Werkgroep Personeel wil meer loopbaanperspectief binnen Resonans. Afgelopen jaar
is gekeken naar onderwijsassistenten, onderwijsbegeleiders en leerkrachten. ‘We hebben
hard gewerkt aan het nieuwe Functieboek.’
Dat vertelt Bob Olders, sectordirecteur. ‘Vanuit de
fusie hebben we uiteraard te maken met beleid dat
van beide fusiepartners komt. Met twee werkgroepen
(de werkgroep Onderwijs & Kwaliteit en de werkgroep
Personeel) streven we naar een eenduidig Resonansbeleid. In januari hebben we presentaties gegeven op

de scholen over het nieuwe ‘Functieboek Resonans’
en de verbeterde loopbaanperspectieven. Zo zijn de
loonschalen voor onderwijsassistenten en -begeleiders uitgebreid. In de komende periode kijken we
vanuit dit perspectief ook naar de andere functies.
Daarnaast hebben we te maken met de nieuwe cao
PO en werken we aan een nieuwe gesprekscyclus.
Een cyclus die meer uitgaat van zelforganisatie en
een professionele cultuur. Een opzet waarbinnen
ruimte is om doelen binnen een team te delen,
zodat professionals elkaar verrijken.’

Hoog bezoek op de Korte Vlietschool
verjaardagslied. Ze maakten echt mee hoe een dag
op de Korte Vlietschool eruit ziet.’
Ook spraken Lenferink en Dirkse met enkele
medewerkers. Hoe hadden zij de coronaperiode en
het afstandsonderwijs ervaren? En waren er nog
zogeheten ‘kwijtgeraakte kinderen’? Annemarie:
‘Ons team heeft het afstandsonderwijs prima opgepakt.
Uiteraard merken we enig verschil tussen wat de ene
of ander leerling thuis heeft geleerd, maar we hadden
iedereen in het vizier. Ook hebben we geen problemen
gehad met veiligheid thuis.’ Het team van de Korte
Vlietschool ontving een taart met de Leidse sleutels
erop van het gemeentebestuur: ‘Bedankt voor jullie
inzet!’

De coronaperiode betekende een flinke omslag
voor leerlingen en medewerkers. Burgemeester
Lenferink van Leiden besloot zelf polshoogte
te nemen op scholen hoe zij deze bijzondere
periode hebben ervaren. 11 Juni bezocht hij
de Korte Vlietschool.
Hij deed dat samen met wethouder Paul Dirkse, die
onderwijs in zijn portefeuille heeft. Annemarie Meester,
teamleider, vertelt: ‘Het was een ontspannen bezoek
waarin we de burgemeester hebben rondgeleid door
de school. Ze waren belangstellend, maakten kennis
met de leerlingen en zongen volop mee met een
9

Werkgroep Kwaliteit: aan de slag met Kwaliteitskalender
‘Goed onderwijs bieden aan onze leerlingen door goedgeschoolde professionals. Dat is de basis
van de Werkgroep Kwaliteit’, zegt sectordirecteur Stijnie de Graaf. ‘We zijn naast het beschrijven
van kwaliteitsbeleid aan de slag met concrete acties.’
Stijnie: ‘Het schoolplan-traject loopt nu en vindt
uitwerking binnen de organisatie. Inmiddels hebben
we ons kwaliteitsbeleid beschreven, met daarin alle
(jaarlijkse) acties die nodig zijn om de kwaliteitscyclus
te doorlopen. Deze acties zijn opgenomen in de
kwaliteitskalender, die we op 16 april presenteerden
aan de teamleiders. We werken hard aan een format
dat voor alle scholen bruikbaar is en waarin alle acties
die voortvloeien uit bovenschoolse opdrachten
ingepland zijn. De scholen vullen de kwaliteitskalender aan met hun eigen jaarplanning. Weten
wanneer, wat, van wie wordt verwacht, geeft rust.
Leuk om te noemen is dat onze scholen in Den Haag,
Delft en Zoetermeer drie jaar verlenging van de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs hebben. In het
najaar gaan ook De Thermiek Blauwe Vogelweg, de
Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum op.

Met de Noordwijkse scholen richten we ons eerst
op het Inspectiebezoek in ’20-’21 en bij De Thermiek
vmbo zijn we nu vooral bezig om de samenwerking
met regulier te verstevigen. Ander hot item is het
doelgroepenmodel. Ik vind het belangrijk af te
stemmen hoe we daarmee werken en te weten
welke aanpassingen scholen eventueel hebben
gedaan. Zo leren we van elkaar en werken we
aan eenduidigheid binnen Resonans.’

WWW.RESONANSONDERWIJS.NL
Resonans Speciaal Onderwijs
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp
T 071 528 10 10
E info@resonansonderwijs.nl
Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T 015 278 02 00
De Thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T 071 519 54 90
De Thermiek
vso-vmbo
Vijf Meilaan 137
2324 VV Leiden
T 071 517 50 11

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

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

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

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

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

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

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

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