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Voorwoord
Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 
Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere beperking, kunnen bij ons te-
recht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Wij bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambulante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die onderwijs 
volgen op reguliere of speciale scholen voor basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en WO). 

Visio Onderwijs maakt deel uit van Koninklijke Visio, 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. 
Leerlingen met een visuele beperking, al dan niet in 
combinatie met een andere beperking, kunnen bij ons 
terecht tijdens hun volledige onderwijsloopbaan. Wij 
bieden primair en voortgezet onderwijs aan op scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs, evenals ambu-
lante onderwijskundige begeleiding voor kinderen die 
onderwijs volgen op reguliere of speciale scholen voor 
basis-, voortgezet en vervolgonderwijs (MBO, HBO en 
WO). 

Het afgelopen schooljaar stond voor een groot deel in 
het teken van corona en bijbehorende maatregelen in 
het onderwijs. De scholen zijn nagenoeg steeds open 
gebleven door in bubbels te werken en medewerkers 
uit het primair proces vroegtijdig te vaccineren. We zijn 
er in geslaagd het onderwijs zo veel mogelijk normaal 
te kunnen doen verlopen. 

Deze schoolgids geeft uitgebreide informatie over ons 
onderwijs op onze scholen voor kinderen en jongeren 
met een visuele en/of meervoudige beperking. De gids 
betreft vooral een naslagwerk en op onze website 
(www.visio.org) zijn specifieke thema’s makkelijk op te 
zoeken via ctrl F.

Naast dit voorwoord bestaat de complete schoolgids 
uit twee andere delen.
Deel 1 “De Visio school” gaat specifiek over de school 
van uw kind en biedt o.a. praktische informatie en een 
verantwoording van (de resultaten van) het onderwijs-
aanbod. 
Deel 2 “Onderwijs van Visio” gaat meer algemeen in 
op onze expertise en de organisatie en inhoud van de 
verschillende schoolsoorten en ambulante onderwijs-
kundige begeleiding.  

Het allerbeste onderwijs
Het onderwijs op de Visio-scholen sluit nadrukkelijk 
aan bij het onderwijs op reguliere scholen. Op aange-
paste wijze hanteren wij dezelfde kerndoelen als in het 
regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor leerlingen 
vanaf twaalf jaar is er de mogelijkheid om praktijk-
onderwijs, VMBO of HAVO te volgen en af te ronden 
met een regulier diploma. Leerlingen met een (ernstige) 
meervoudige beperking kunnen deelnemen aan 
praktisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van 
(dagbestedings- of beschutte arbeids-) vaardigheden.

Het onderwijs op onze scholen is maatwerk dat groeps-
gericht wordt ingevuld. We werken in kleine groepen, 
waarbij ruimte is voor het tempo en ontwikkelingsni-
veau van iedere leerling. We vinden het belangrijk dat 
kinderen en jongeren met plezier naar school gaan en 
we investeren in maximale sociale veiligheid. Dit is een 
voorwaarde voor elke leerling om zich goed te ontwik-
kelen en goed te kunnen leren. 

We vinden het van groot belang alle leerlingen te 
stimuleren tot maximale zelfstandigheid en zelfont-
plooiing. We streven voor al onze leerlingen op de 
Visio-scholen en in de ambulante onderwijskundige 
begeleiding naar het mogelijk maken van volledige Leerlingen schenken zelfgemaakte soep in.

https://www.visio.org/nl-nl/home


5

maatschappelijke integratie en participatie en hebben 
in het kader “Het allerbeste onderwijs” o.a. de leerlij-
nen Kritische Succesfactoren ontwikkeld voor al onze 
doelgroepen. We zetten het komend jaar vol in op het 
implementeren van deze leerlijnen voor alle leerlin-
gen. Daarnaast willen we veel meer dan voorheen data 
verzamelen en analyseren, om op basis daarvan onze 
onderwijskwaliteit nog verder te verhogen.

Wij zijn hierin goed op weg: inmiddels hebben zes van 
de tien onderwijskundige eenheden het oordeel “goed” 
ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs en heb-
ben deze scholen in Haren, Breda en Rotterdam een 
vervolgaanvraag voor het predicaat “excellent” inge-
diend. De overige scholen maken goede ontwikkelingen 
door en willen in 2022-2023 ook het oordeel “goed” 
verwerven. 

Ontwikkelingen binnen de organisatie
In 2020 is na een uitgebreid traject binnen heel Visio 
gekozen voor Wendbaar als strategische koers met 
“Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visu-
ele beperking” als onze missie. Wij stimuleren slecht-
ziende en blinde mensen om hun mogelijkheden te 
ontdekken en te benutten. We kijken naar wat wél kan: 
worden wie je wilt, om zo zelfstandig mogelijk te leven, 
met eigen regie en een hoge kwaliteit van leven.

Om dit te bereiken is alles wat wij doen gedreven door 
drie waarden (uit het “Waardenkompas”): 
1. Verbinden/ Samenwerken (werken vanuit vertrouwen, 

anderen actief opzoeken en goed luisteren naar de 
ander)

2. Ontwikkelen/ Groeien (blijven leren, reflecteren op 
eigen handelen en toepassen van geleerde kennis en 
expertise in eigen werk)

3. Ondernemen/ Durven en doen (initiatief nemen,  
flexibel inspelen op veranderingen en verantwoorde-
lijkheid nemen).

Voor Onderwijs zijn de persona’s Mo Ahmadi (Kind 
& Jeugd) en Delano Badal (Visueel én Verstandelijk 
Beperkt) van belang. De persona’s staan voor een op 
maat gemaakt cliëntprofiel die een doelgroep tot leven 
brengt. Het geeft een naam en een gezicht aan een 
cliënt of leerling met zijn of haar motieven, verlangens 
en doelen in het leven. 
In 2021 wordt gestart met de domein overstijgende am-
bassadeursgroep Mo onder leiding van Visio Onderwijs.

We werken als managementteam voortdurend aan 
nieuwe eigentijdse (hybride) vormen van onderwijs, 
bijv. onderwijs en begeleiden op afstand, Helpdesk voor 

specifieke vakken als extra ondersteuning voor onze 
eigen leerlingen en docenten in het regulier onderwijs 
en het werken met gastleerlingen voor een korte, afge-
bakende tijd vanuit het reguliere onderwijs binnen het 
Visio onderwijs. 
Onze scholen zullen steeds meer uitgroeien tot exper-
tisecentra, van waaruit zowel het onderwijs op onze 
scholen als ook de AOB-begeleiding start. De verschil-
lende pilots met steeds een couleur locale zijn veel-
belovend, ook als het gaat om de samenwerking met 
andere Visio domeinen in het kader van Kind & Jeugd. 

Visio biedt onderwijs en begeleiding met inzet van ex-
cellente medewerkers die expert zijn in hun vakgebied. 
Daartoe worden jaarlijks scholingsprogramma’s voor de 
scholen en de AOB-afdelingen opgesteld en uitgevoerd, 
als afgeleide van het landelijke geactualiseerde meer-
jarenopleidingsplan 2021-2025. 

In het voorjaar van 2021 is een landelijke campagne 
mbt het werven van zo’n 20-tal extra leraren en ambu-
lant onderwijskundig begeleiders succesvol gebleken. 
Met deze extra menskracht kunnen we o.a. nieuwe 
projecten in het kader van het ontwikkelen en imple-
menteren van nieuwe kennis uitvoeren. Te denken valt 
aan o.a. het integraal gaan gebruiken van Microsoft 
365, het actualiseren van alle leerlijnen SO en MB, 

Een leerling maakt een schilderij met vingerverf.
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het opzetten van een cluster 1 scholing voor nieuwe 
docenten én een leerlijn Taal voor anderstalige leerlin-
gen met een visuele beperking.

We verantwoorden ons graag over de kwaliteit van ons 
onderwijs aan u en externe partijen, omdat we geloven 
dat kritische feedback ons onderwijs nog beter kan 
maken. 
We hechten veel belang aan een goede relatie met de 
leerlingen en met u als ouder. Waar mogelijk werken 
we graag met u samen. We nodigen u en uw kind uit om 
uw verwachtingen met ons te delen en vorm te geven. 
Tips, opmerkingen en kritische noten zijn van harte 
welkom. Daarmee stelt u ons in staat om voor alle leer-
lingen binnen Visio Onderwijs, het beste onderwijs te 
realiseren en daarmee optimale kansen te creëren voor 
een goede toekomst. 

We wensen u en uw kind een goed schooljaar 2021-
2022 toe.

Mede namens de Raad van Bestuur,

Directeur Onderwijs, Koninklijke Visio
Marcel Janssen

De schoolgids is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
van Visio op 10 juni 2021.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van 
Visio Onderwijs heeft ingestemd met de schoolgids op 
30 juni 2021.
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Onze School in Grave

Foto van de school in Grave 

Contactgegevens
Visio Onderwijs Grave: 
Jan van Cuykdijk 1
5361 HM Grave
Telefoon 088 585 82 50
Email onderwijsgrave@visio.org
Website www.visio.org

Afdelingen
Visio Onderwijs Grave biedt onderwijs aan leerlingen 
met visuele beperkingen en bestaat uit twee afdelin-
gen: speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO). Binnen de afdeling SO wordt naast 
onderwijs aan normaal lerende kinderen ook onderwijs 
gegeven aan leerlingen met een meervoudige beperking 
(MB). Dit geldt ook voor de afdeling VSO. Daarnaast 
is de afdeling VSO ingericht voor praktijkonderwijs, 
VMBO-basis beroeps (BB), kader beroeps (KB), theore-
tische leerweg (TL) en HAVO. Inhoudelijke informatie 
over dit aanbod is te lezen in deel 2 van deze gids. 

Directeur, schoolleider en coördinatoren
Directeur:  Marcel Janssen
Schoolleider:  Jeanine Petronilia-Schoonbroodt
Coördinatoren:  Charel van Deursen (SO en MB) 
              Lenny Melssen (VSO

Locatie en gebouw
Net buiten het centrum van het historische stadje 
Grave staat onze school. Het schoolgebouw bestaat 
uit twee verdiepingen. Op de begane grond vinden alle 
onderwijsactiviteiten plaats en is ook een onderzoeks-
ruimte ingericht. Op de verdieping zijn de kantoor-
plekken gesitueerd. Uitzondering hierop zijn de gym-
zaal en fitnessruimte met bijbehorende kleedkamers 

en het muzieklokaal. Beide zijn te vinden op de eerste 
verdieping boven het zwembad. 

In het gebouw hebben het VSO, het SO en de MB een 
aparte vleugel. De kleutergroep is te vinden in de 
vleugel van de MB. Centraal gelegen zijn vaklokalen en 
speelzaal/aula. Bij binnenkomst is aan de rechterkant 
het zwembad te vinden. 
Na schooltijd maakt Visio Kind & Jeugdcentrum Grave 
gebruik van verschillende ruimten op de begane grond. 
Op de verdieping zijn allerlei flexwerkplekken die door 
Visiomedewerkers te gebruiken zijn. Naast de school is 
de huisvesting van Visio Kind & en Jeugdcentrum Grave 
ondergebracht.  
 
Aantal leerlingen per 1 oktober 2020

Deel 1 Schoolgids Visio Onderwijs Grave 2021-2022 

Leerlingen in het zwembad

Afdeling   Aantal leerlingen 

SO      40

SO-MB       7

VSO        45

VSO-MB     11

Totaal    103

Onder voorbehoud van eventueel nieuwe instroom is de 
bezetting op school in 2021 - 2022 als volgt: 
 - De SO afdeling werkt met 3 groepen normaal lerend 
(ontwikkelgroep, onder/middenbouw, bovenbouw)

 - De VSO afdeling werkt met 7 groepen, te weten 5 
groepen diplomagericht, 1 groep arbeid en 1 groep MB

 - I.v.m. de groeiende instroom van NT-2 leerlingen, zal 
er ook een groep NT2 starten.

mailto:onderwijsgrave%40visio.org?subject=
http://www.visio.org
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Onderwijsopbrengsten, instroom, 
uitstroom en bestendiging
Leeropbrengsten SO  
Voor alle leerlingen uit groep 8 in het regulier basison-
derwijs is het verplicht om een centrale eindtoets te 
maken. Ook de groep 8-leerlingen van onze SO-afdeling 
maken deze (CITO) toets. De verplichte opgaven in de 
eindtoets gaan over taal en rekenvaardigheden. 
De score van de eindtoets kan variëren tussen de 501 
en 550. Het uiteindelijke advies voor de uitstroombe-
stemming is, naast de uitslag van de eindtoets, ook 
afhankelijk van de executieve functies, de sociale vaar-
digheden en het oordeel van de leraar.   

Volgens http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/ 
geven onderstaande scores een indicatie van het best 
passende vervolgonderwijs: 

501-523 Basisberoepsgerichte leerweg

524-528 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

529-536 Gemengde/theoretische leerweg

537-544 HAVO

545-550 VWO

Hieronder zijn vanaf 2015 jaarlijks de gemiddelde scores 
van de eindtoets van de SO-leerlingen van onze school 
te lezen. 

Jaar Onze school Landelijk Aantal deelnemende 
leerlingen aan eindtoets

2015 525,6 535,3  6

2016 523,2 534,9 9

2017 529,2 535,6  3 en 3 met niveautoets

2018 520,7 535,6  3

2019 523,0 536,1 5

2020 0 - 0

2021 522,7 534,5 6 (2 geen tekeningen 
lezen) en 3 nieuwe 
adaptieve toets

Doordat in 2020 door de coronacrisis geen eindtoets is 
afgenomen, zijn hier voor dit jaar geen gegevens voor-
handen. Dat jaar werd op basis van inschatting van de 
docenten en de reguliere toetsen een keuze gemaakt 
voor het vervolgonderwijs. 
Naast de centrale eindtoets “meten” wij op school ver-
schillende vakgebieden. Meten gebeurt door resultaten 
van toets gegevens af te zetten tegen het basisarran-
gement. Het basisarrangement is het niveau dat 75% 
van de leerlingen haalt. 

Voor het SO is dit uitstroomniveau VMBO-BB of hoger. 
Naast het basisarrangement heeft onze school ook 
een ambitieniveau. Het ambitieniveau voor het SO is 
dat 25% van de leerlingen uitstroomt naar VMBO-KB of 
hoger.  

Binnen Visio onderwijs zijn we bezig om op de SO-
afdeling “schoolfoto’s” te maken van verschillende 
vakken. Een schoolfoto geeft gebundeld weer wat het 
leerrendement van de leerlingen is geweest in een 
bepaald jaar. Dit kan op schoolniveau, klassenniveau 
of individueel niveau vastgesteld worden.
Dit leerrendement wordt uitgedrukt in een getal dat 
leerrendement quotiënt (LRQ) wordt genoemd. In de 
tabel is het LRQ gekoppeld aan het uitstroomniveau:

LRQ 

PRO 15-49

VMBO BB 50-74

VMBO KB 75-84

VMBO T 85-99

HAVO >100

januari Gemiddeld LRQ

2017 60

2018 61

2019 57 (67*)

2020 59

2021 52 (68**)

* Zonder groep 3.
** LRQ bovenbouw

Het gemiddelde LRQ, gemeten op de Cito toetsen van 
januari 2021 is 52. Dit cijfer past net in de range bij 
het uitstroomperspectief VMBO-BB en ligt lager dan 
vorig jaar. Een aantal leerlingen uit de onderbouw en 
de praktijkgroep was niet in staat om de toets op het 
verwachte niveau te maken. Dit werd veroorzaakt door 
onderliggende problematiek. Ook hebben wij vier NT2 
leerlingen die de taal nog niet machtig genoeg zijn om 
de Cito-toetsen op het geschatte niveau te maken. 
Deze factoren verklaren de terugval. De leerlingen uit 
de bovenbouw die doorstromen naar diplomagericht 
onderwijs scoren een gemiddeld LRQ van 68. Dit cijfer 
past binnen het basisarrangement, maar hiermee halen 
we het ambitieniveau niet. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is besloten dat het moge-
lijk is om bij leerlingen in groep 3 waarbij de leervoor-
waarden achterblijven, de leerstof van een half jaar in 
een jaar te behandelen. Om die reden is ook de score 
zonder groep 3 benoemd. Op groeps- en schoolniveau 
kunnen we naast het LRQ de opbrengsten van verschil-
lende vakgebieden benoemen en afzetten tegen het 
basisarrangement en het ambitieniveau. 
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Algemene conclusies en interventies: 
 - Het is waarneembaar dat de tussentijdse instroom 
van leerlingen met een leerachterstand toeneemt. 

 - Een landelijk verschijnsel is dat technisch lezen 
(vooral bij brailleleerlingen) meer tijd nodig heeft om 
op gang te komen dan bij leerlingen zonder visuele 
beperking. 

 - Onze NT2-leerlingen hebben extra lessen nodig om 
zich de taal eigen te maken.

 - We gaan gebruik maken van een nieuwe leesmethode 
en methodieken.

 - We werken bewust aan het bevorderen van leesplezier
 - We gaan meer samen werken aan het ontwikkelen 
van lessen en besteden tijd aan het bezoeken van el-
kaars lessen om zo meer van en met elkaar te leren.

Sociale opbrengsten SO
De toetsgegevens van de cognitieve vakgebieden be-
palen niet alleen de leervorderingen. Ook zijn sociale 
vaardigheden en executieve functies van belang om 
te bepalen in welk uitstroomperspectief een leerling 
geplaatst wordt. De sociale vaardigheden en execu-
tieve functies worden bijgehouden in het OVM (ontwik-
kelingsvolgmodel) in het digitale leerlingvolgsysteem 
EduMaps. Met de komst van EduMaps zijn we overge-
stapt naar een nieuwe manier van het meten van onze 
sociale opbrengsten voor de SO. In het programma 
Edumaps verzamelen wij onder andere gegevens voor 
het Ontwikkelingsvolgmodel. Hierbij kijken we voor alle 
SO-leerlingen naar de basale lijnen. Deze meten het 
ontwikkelingsniveau van zelfbeleving, zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en emotioneel welbevinden. 
Aan de hand van deze resultaten hebben we vorig jaar 
een landelijke ambitie gesteld waarbij we streven naar 
een Ontwikkelingsniveau (ON) van 90 of hoger voor 
deze 4 lijnen. Op dit moment werken wij samen met 
DataCare aan nieuwe rekenmodellen om vanuit Edu-
maps de juiste analyses te kunnen maken. Volgend 
schooljaar zullen de gegevens via dit programma 
worden geanalyseerd.  

Een handmatige analyse laat het volgende zien voor 
alle SO-leerlingen:
 - Zelfbeleving    90 %
 - Zelfstandigheid   88 %
 - Zelfredzaamheid   90 %
 - Emotioneel welbevinden  86 %

Hiermee behalen we het gestelde doel van 90 of hoger 
niet niet helemaal. Covid-19 is mogelijk een oorzaak 
van de lagere uitkomsten. We gaan hier extra op inzet-
ten tijdens de lessen door de implementatie van de 
leerlijn Kritische Succes Factoren (KSF) via het vak 
Podium-Plus voor alle leerjaren. Dit vak draagt bij aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en is tot stand 
gekomen door alle lessen, lesonderdelen, thema’s met 
betrekking tot empowerment, leefstijl, weerbaarheid, 
seksualiteit en relaties en ook de kunstvakken met 
elkaar te verbinden. 

Leeropbrengsten VSO 
Binnen het VSO zijn Cito-toetsen gemaakt voor En-
gels, Nederlands en wiskunde, afgelopen schooljaar 
in leerjaar 1 en 2. De gegevens zijn nog niet voldoende 
voorhanden om op dezelfde manier een schoolfoto te 
maken zoals we dat op het SO doen. Een voorzichtige 
conclusie kunnen we trekken voor leerjaar 2: daar is de 
score voor Nederlands en Engels aanzienlijk hoger dan 
de score voor rekenen en wiskunde. Vooral de braille-
leerlingen scoren lager bij wiskunde. Voor volgend 
schooljaar hebben we in te zetten op meer tactiele 
ondersteuning bij wiskunde en rekenen. 

Het uitgangspunt van het basisarrangement: 
 - Het ambitieniveau is het behalen van het VMBO-
diploma in 4 jaar en het HAVO diploma in 5 jaar, met 
een slagingspercentage van 90% of hoger.

 - 100% aansluiting vanuit VMBO-BB/KB naar MBO-
onderwijs niveau 2/3

 - 100% aansluiting vanuit VMBO-T naar MBO-onderwijs 
niveau 3 /4 

 - 100% aansluiting vanuit HAVO naar HBO
 - Voor de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 
eindexamen deden of de school verlieten na praktijk-
onderwijs, is de volgende opbouw van toepassing:

 - In het schooljaar 2016-2017 zijn 13 leerlingen in de 
brugklas van het VSO gestart en 1 leerling inge-
stroomd in de 2de klas. 

 - Van deze 14 leerlingen hebben 2 leerlingen het 
ambitieniveau behaald binnen 4 jaar op het niveau 
uitstroom regulier ROC niveau 2/3/4. 

 - Eén leerling heeft de overstap gemaakt van leerjaar 
2 VSO naar leerjaar 3 regulier op het ambitieniveau. 

School in de sneeuw
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 - Vijf leerlingen behalen mogelijk dit jaar hun diploma 
met een extra jaar op het niveau uitstroom regulier 
ROC niveau 2/3 of hoger en twee leerlingen ronden 
VSO Arbeid af na 5 jaar. 

 - Eén leerling behaalt mogelijk dit jaar het diploma op 
een hoger ambitieniveau dan bij instroom. Deze leer-
ling stroomt uit naar het HBO. 

 - Eén leerling is overgestapt van VMBO naar VSO- 
arbeid en heeft de opleiding nog niet afgesloten. 

 - Eén leerling is overgestapt van VSO-arbeid naar VSO-
dagbesteding, maar nog niet afgesloten. 

 - En tot slot heeft één leerling de opleiding nog niet 
afgesloten.

Daarnaast hebben we de ambitie om per schooljaar één 
leerling na de onderbouw door te laten stromen naar 
het reguliere VO. We slagen daarin grotendeels: 
In schooljaar 2016-2017 stapte één leerling vanuit het 
tweede leerjaar praktijkonderwijs naar een reguliere 
praktijkschool. 
In schooljaar 2017-2018 maakte één leerling na de twee-
jarige onderbouw de overstap naar regulier HAVO 3.
In 2018-2019 behaalden we deze ambitie niet. 
In het schooljaar 2019-2020 maakte één leerling na 
de tweejarige onderbouw de overstap naar regulier 
VMBO BB-3.
In het schooljaar 2020-2021 maakte één leerling na 
de tweejarige onderbouw de overstap naar regulier 
VMBO T-3. 

Leerling aan het boren in een vakles handvaardigheid

Leerlingen in de gymles

Sociale opbrengsten VSO
Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we binnen het VSO 
werken met het digitale leerlingvolgsysteem Som-
today. Naast de cijfers die leerlingen halen voor hun 
cognitieve vakken, zullen er ook metingen plaats-
vinden met betrekking tot sociaal-maatschappelijke 
competenties, zoals ‘zelfstandigheid’, ‘samenwerken’, 
‘motivatie’ en ‘huiswerk’. Middels de LOB-lessen en 
het vak Podium-Plus, wordt de voortgang vanuit de 
Kritische Succes Factoren (KSF) gemeten. Een belang-
rijk onderdeel hiervan is de visuele zelfredzaamheid. 
Ook gaan we een start maken met het portfolio, een 
document waarin de leerling bewijzen verzamelt van 
sociaal-maatschappelijke competenties die passen bij 
alle vakken waar deze gemeten worden. Alle opbrengs-
ten in één omgeving, dat is het uitgangspunt.

(Sociale) Leeropbrengsten MB  
SO-MB: er kan geen basisarrangement vastgesteld 
worden, voor iedere leerling wordt individueel de leer-
route bepaald.  
VSO-MB: het basisarrangement betreft hier een uit-
stroom naar dagbesteding. Dit kan op twee niveaus 
(activiteitengericht of arbeidsmatige dagbesteding) en 
is afhankelijk van het niveau van de leerling.   
Bij zowel de SO-MB als de VSO-MB hebben we als 
ambitieniveau gesteld dat minimaal 75% van de leer-
lingen uitstroomt op of boven het uitstroomperspectief 
dat gesteld is in het OPP. Met betrekking tot de sociale 
opbrengsten kijken we voor alle MB-leerlingen naar de 
basale lijnen. Deze meten het ontwikkelingsniveau van 
zelfbeleving, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
emotioneel welbevinden. De uitkomst hiervan voor 
schooljaar 2020-2021 na handmatige analyse is:
 - Zelfbeleving    75 % 
 - Zelfredzaamheid   80 %
 - Zelfstandigheid   70 % 
 - Emotioneel welbevinden  72 %
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Hiermee behalen we het gestelde doel van 75% of hoger 
op twee gebieden wel. Covid-19 is mogelijk een oorzaak 
van de lagere uitkomsten op de andere twee gebieden. 
We gaan hier extra op inzetten tijdens de lessen door 
de implementatie van de leerlijn Kritische Succes 
Factoren (KSF) via het vak Podium-Plus voor alle 
leerjaren. Dit vak draagt bij aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en is tot stand gekomen door alle lessen, 
lesonderdelen, thema’s met betrekking tot empower-
ment, leefstijl, weerbaarheid, seksualiteit en relaties 
en ook de kunstvakken met elkaar te verbinden. 

Instroom 
Leerlingen kunnen op onze school op verschillende 
leeftijden instromen. Sommige leerlingen stromen in 
als ze vier jaar zijn, vanaf bijvoorbeeld de vroeg bege-
leiding van Visio. Er zijn ook leerlingen die later instro-
men vanaf het reguliere basisonderwijs of het reguliere 
voortgezet onderwijs. De meeste van hen zullen in de 
vorige setting AOB (ambulante onderwijskundige bege-
leiding) hebben gekregen. 

Instroom leerlingen      ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20 ‘20-’21

SO  4 5 7 8

SO MB 1 2 1

VSO MB 2 4  5

VSO PRO 1 5 5 

VSO VMBO BB 2 4 2 4

VSO VMBO KB 1  2 1

VSO VMBO T 1 3 3 2

VSO VMBO T+ 

HAVO   1 1 2

Arbeid 1

Totaal 13 24 21* 22

*Per 15-05-2020

Uitstroom 
Als een leerling de leeftijd van 12 jaar bereikt maakt hij 
in principe de overstap van het SO naar vervolgonder-
wijs. Dit kan VSO zijn of regulier VO (met AOB). Deze 
overstap wordt in de Commissie Leerlingen Zorg (CLZ) 
zorgvuldig besproken en vastgesteld door de CvO 
(Commissie van Onderzoek). Overdracht vindt plaats 
door middel van rapportage en ‘warme’ overdracht 
tussen leraren en soms gewenning in de nieuwe klas. 

Als een VSO-leerling achttien jaar wordt, kan hij de 
school verlaten; de leerplicht geldt tot de achttiende 
verjaardag. Mochten de leerlingen een of twee jaar 
langer op school willen blijven dan wordt er –voorbe-
sproken in de CLZ- in het OPP gemotiveerd waarom de 
leerling langer blijft en wat de leerling nog gaat leren 
in die jaren. Veel VSO-MB leerlingen blijven tot hun 

twintigste verjaardag op school. Een leerling kan uit-
stromen als er een passende vervolgsetting (dagbeste-
ding, vervolgonderwijs of arbeid) is gevonden. VSO-MB 
leerlingen lopen vaak in de transitiefase (laatste jaren 
in het VSO) al één of meerdere dagen stage op de plek 
waar ze naar uitstromen. 

Een leerling kan ook tussentijds uitstromen naar een 
andere school. Elk jaar wordt door de CvO op advies van 
de CLZ vastgesteld of deze school nog de beste plek is 
voor deze leerling. Zodra leerlingen het aan kunnen  
om naar regulier onderwijs (met AOB) te gaan zal de 
commissie dit aan ouders/verzorgers adviseren.  
De overstap wordt altijd zorgvuldig begeleid.  
Door middel van het onderwijskundig rapport, eind-
onderzoek en/of portfolio wordt informatie verstrekt 
aan de vervolgsetting.
             
Bestendiging 
Tot twee jaar na het verlaten van de school houden 
we bij of de leerling nog steeds overeenkomstig het 
uitstroomperspectief van het OPP vervolgonderwijs, 
arbeid of dagbesteding volgt. Deze bestendigingsgege-
vens geven we jaarlijks door aan de Inspectie voor het 
Onderwijs. Onze ambitie: 
 - Minimaal 90% van de SO en SO-MB leerlingen die 
(tussentijds) uitstroomt, zit in het schooljaar twee 
jaar na uitstroom nog op dezelfde uitstroom 
bestemming.

 - Minimaal 80% van de VSO en VSO-MB leerlingen die 
(tussentijds) uitstroomt, zit in het schooljaar twee 
jaar na uitstroom nog op dezelfde uitstroom- 
bestemming. 
 
Voor schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 maken we 
deze ambities waar. 

Leerlingen samen op lange latten
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Bestemming      ‘16-’17 ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20

Regulier HAVO/VWO 1 

Regulier VMBO 

Regulier PRO  1  

VSO VMBO T/HAVO 1 1  1

VSO VMBO BB/KB 3 2 4 4

VSO cluster 1 PRO 1 2 1 

VSO MB 2 2  5

V(SO) ander cluster 

Anders 2 (cluster 1)  2 (cluster 1)
  MB Breda MB Breda  

Totaal 10 10 5 10

Uitstroom en bestendiging SO/SO-MB

Uitstroomgegevens     ‘16-’17 ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20
VSO-diplomagericht

Regulier VMBO    1

Regulier HAVO/VWO 1 1

Regulier PRO 1  

PRO cluster 1  1 1 

ROC niveau 1/2 6 1 2 2

ROC niveau 3/4 4 1 2 3

HBO     3

Zelfstandig wonen 

Thuisstudie/   2 2 1
Thuisopvang    

Leerwegtraject/ 2   2 2
arbeid   

Ander cluster   1

Dagbesteding  1  3

Totaal 14 7 10 15

Uitstroom en bestendiging VSO

Uitstroom en bestendiging VSO-PRO

Uitstroomgegevens     ‘16-’17 ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20
VSO-arbeidsgericht

Vervolgonderwijs    

Arbeid 1  1

Beschut werk   1 2

Dagbesteding   2 

Totaal 1 0 4 2

Uitstroomgegevens     ‘16-’17 ‘17-’18 ‘18-’19 ‘19-’20
VSO-dagbesteding

Dagbesteding   1 
belevingsgericht    

Dagbesteding 2   1 1
taakgericht   

Dagbesteding 1   1 1
arbeidsmatig

Overstap ander    1 
cluster 1 school   

Beschermde arbeid 1    

Totaal 4 1 3 2

Uitstroom en bestendiging VSO-MB

Leerling aan het zagen in vakles handvaardigheid
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Verantwoording onderwijstijd en lessentabel VSO 2021-2022

Lesurentabel onderbouw

Vak

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

biologie

mens en Maatschappij

economie

ICT / DP

NASK

techniek

praktische vaardigheden

podium plus

lob

mentoruur

muziek

bewegingsonderwijs

zwemmen

Studiebegeleiding

Totaal

V1

3

3

-

4

3

4

-

2

-

2

1,5

2

1

1

1,5

2

1

1

32

V3

6

6

2

8

6

6

2

4

2

4

1,5

4

2

1

2,5

4

2

1

64

V2

3

3

2

4

3

2

2

2

2

2

-

2

1

-

1

2

1

-

32

Lesurentabel bovenbouw VMBO BB/KB

Vak

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

biologie                  of

economie               of

maatschappijleer

DP algemeen/ICT

podium Plus incl. LOB

bewegingsonderwijs

zwemmen

DP techniek

DP zorg & welzijn

Keuzevakken

Rekenen/wiskunde

Op maat uur

Totaal

V3BK

3

3

-

3

3

3

2

3

5

2

1

2

2

2

1

-

32

Totaal

6

6

0

6

6

6

2

6

10

4

1

4

2

6

2

1

64

V4BK

3

3

-

3

3

3

-

3

5

2

-

2

2

4

1

1

32
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Lesurentabel bovenbouw VMBO TL

Vak

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

geschiedenis

biologie                  of

economie               of

maatschappijleer

DP algemeen/ICT

podium Plus incl. LOB

bewegingsonderwijs

zwemmen

keuzevak

op maat uur

Totaal

V3 T

3

3

3

4

3

3

3

2

3

5

2

1

-

-

32

Totaal

8

8

8

8

8

6

6

2

6

10

4

1

2

1

64

V4 T

3

3

3

4

3

3

3

-

3

5

2

-

2

1

32

Lesurentabel HAVO 3

Vak

Nederlands

Engels

Duits

wiskunde

geschiedenis

biologie                  

economie               

maatschappijleer

Nask

LOB incl.weerbaarheid

bewegingsonderwijs

muziek

Totaal

H3

3

3

3

4

3

2

2

2

3

2

3

2

32
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HAVO 4

4

4

2

2

 

4

4

4

 

4

4

 

-

3

-

-

 

-

-

1

32

HAVO 4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

-

3

-

-

-

-

-

1

32

A Gemeenschappelijk deel

Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer 

Lichamelijke opvoeding 

B Profielvakken

Economie  

Geschiedenis 

Wiskunde 

C Profielkeuzevak 
(één van de vakken)

Management en Organisatie 

Duits 

D Vrije deel 
(één van de vakken)

Duits 

Management en Organisatie 

Biologie 

Muziek 

E Profielwerkstuk

F Schooleigenvakken

Studiementoruur

Totaal uren per week

EM: economie en 
maatschappij

CM: cultuur en  
maatschappij

HAVO 5

4

4

2

2

 

4

4

4

 

4

4

 

-

3

-

-

 

-

-

1

32

HAVO 5

4

4

2

2

4

4

4

4

4

-

3

-

-

-

-

-

1

32

Lesurentabel HAVO 4 en 5

Geschiedenis

Muziek

Duits

Economie

Filosofie

Economie

M&O

Biologie

Wiskunde A

Wiskunde B
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Lesurentabel VSO-arbeid
Onderstaande lessentabel geeft een algemeen beeld van het rooster in VSO-arbeid. Naarmate de leerling 
verder komt in de schoolloopbaan worden meer uren stage gelopen. Hierdoor kunnen vakken wegvallen 
of in uren afnemen, afhankelijk van de stagedagen van de leerling.

Vak

Nederlands

Rekenen

Engels 

ICT

Wereldoriëntatie (natuur- aardrijkskunde – geschiedenis)

Zorg en welzijn 

Groen

Facilitaire dienstverlening 

Sova 

Burgerschap 

Zelfzorg 

Techniek

Muziek 

Nieuwsbegrip 

Arbeidsvaardigheden

Podium 

Gym 

Zwemmen 

LOB

Handvaardigheid 

Totaal aantal lesuren

Uren

2

2

1

1

3

3

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

31

Leerling werkt met deeg
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Lessentabel VSO-MB
Lesroute wordt aangeboden in de volgende fases:
 - Oriëntatiefase  (12 tot 15 jaar)
 - Specialisatiefase  (15 tot 17 jaar)
 - Transitiefase   (17 tot 19 jaar)

Vakken specifiek
In de oriëntatiefase wordt de nadruk gelegd op het verhogen van praktische vaardigheden en daar waar mogelijk 
verdere groei in de cognitieve ontwikkeling.
In de specialisatiefase wordt de nadruk gelegd op toepassen en herhalen in het dagelijks leven en werkactiviteiten. 
Daarbij is er veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale-en arbeidscompetenties. 

Domein werken 
Binnen het domein werken krijgen alle leerlingen in de oriëntatiefase alle profielen aangeboden. In de specialisatie-
fase wordt er gewerkt volgens 2 keuzeprofielen. Binnen deze keuzeprofielen zal de leerling de arbeidscompetenties 
oefenen in interne- en groepsstages. In de transitiefase wordt 1 keuzeprofiel uitgebouwd en gekoppeld aan een 
uitstroomstage.

In de tabel zijn bij de specialisatie- en transitiefase 
de uren van het domein ‘werken’ niet verder onder-
verdeeld, omdat dit per leerling verschilt i.v.m. de 
keuze van de profielen.

Vakken specifiek oriëntatiefase specialisatiefase transitiefase

Rekenen 1,5 1  1

Taal 1,5 1  1

Spelling 1,5 1  1

Lezen 1,5 1  1

Leerling met tamboerijn in vakles muziek

Domein werken oriëntatiefase 

Profiel groen (tuin, kas, dierverzorging) 2

Profiel zorg en welzijn (huishouden, verzorging, textiel) 2

Profiel techniek (ambacht, industrieel, onderhoud) 2

Profiel horeca (koken, catering, brood en banket) 2

Profiel dienstverlening (receptie, ICT*, administratie) 2
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Domein vrije tijd oriëntatiefase specialisatiefase transitiefase

Profiel vrije tijd  
(bewegingsonderwijs,  0,45 0,45  0,45
buitenspel, gezelschapsspel) 1,5 1,5  1,5

Profiel Podium-Plus (muziek 2,5 2,5  2,5
drama, presenteren,  
beeldende vorming)  

Domein samenleven oriëntatiefase specialisatiefase transitiefase

Sociale vaardigheden 2 2  2 

Mens, natuur en techniek 2 2  2

Oriëntatie en redzaamheid 2 2  2

Mens en maatschappij 2 2  2

Domein wonen oriëntatiefase specialisatiefase transitiefase

Huishouden 2 2  2 

Zelfzorg (seksuele vorming) 2 2  2

Koken 2 2  2

Boodschappen doen 2 2  2

Domein vrije tijd
Binnen dit domein leren de leerlingen te kiezen voor een vorm van vrijetijdsbesteding en hun eigen regie hierin te 
vergroten.

Domein samenleven
Hier wordt gewerkt in blokken van 6 weken per vak. Sociale vaardigheden komen gedurende het hele jaar aan bod.

Domein wonen
Binnen het domein wonen komen in alle fases de vakken evenredig aan bod. Hiervoor worden vaak projectdagen 
ingericht. 

Stage
Specialisatiefase: interne stage in een blok van 6 weken. Eén dagdeel groepsstage. In de specialisatiefase gaan 
de leerlingen ook individueel extern stage lopen. Ze starten met een halve dag in de week, wat gedurende de fase 
wordt uitgebreid naar één hele dag in de week. 
Transitiefase: externe stage 1 tot 3 dagen per week.

Totaal aantal lesuren per week
 - Oriëntatiefase:  25,5 uur
 - Specialisatiefase:  23,5 uur (25,5 uur met stage)
 - Transitiefase:   22,5 uur (25,5 uur met stage)

Nazorg 
Visio vindt het belangrijk dat de leerlingen een goede plek in de maatschappij krijgen om meedoen mogelijk te 
maken. Om die reden onderhouden wij ook na beëindiging van de schoolrelatie contacten met de leerlingen. 
Daarnaast is er een wettelijke verplichting om twee jaar nazorg te verlenen.     
We beogen met nazorg inzichtelijk te krijgen wat leerlingen na de schooltijd bij Visio (bestendig) gaan doen. In een 
op te stellen nazorgdossier zijn afspraken te lezen over de wijze van overdracht naar de uitstroombestemming 
maar ook afspraken over inhoud en frequentie van nazorgcontacten met ouders, leerling en werkgever. 
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Leerlingen in vakles muziek

Onderwijskundige ontwikkelingen 
binnen de school 
LOB en loopbaandossier
Binnen ons onderwijs neemt LOB (loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding) een steeds belangrijker plaats in. Met 
als voornaamste doel dat leerlingen straks de juiste 
keuze maken voor hun toekomst. LOB helpt jongeren 
loopbaancompetenties te ontwikkelen die ze nodig 
hebben om in het vervolgonderwijs en op de arbeids-
markt succesvol te zijn. Voor onze leerlingen is het 
extra belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun moge-
lijkheden en zo beter voorbereid zijn op hun toekomst 
na Visio Onderwijs. Alle leerlingen op het VSO hebben 
minimaal één LOB-les in hun lesprogramma gekre-
gen. Door middel van lessen, activiteiten zoals (extra) 
stages, bedrijfsbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten 
en loopbaangesprekken leren de leerlingen sturing te 
geven aan hun eigen loopbaan. Ook ouders betrekken 

we nadrukkelijk via activiteiten, LOB-presentaties en 
deelname aan een klankbordgroep. 
Daarnaast zijn we gestart met een persoonlijk loop-
baandossier. Iedere leerling is verantwoordelijk voor 
zijn eigen loopbaandossier. Hierin worden al hun 
ervaringen, passies, talenten en keuzes verzameld en 
gebruikt voor hun overstap naar studie en/of arbeid. 
Ook ouders kunnen hierin een actieve rol spelen.  
De dialoog met anderen zet jongeren aan tot diepte-
oriëntatie, zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid. 
Hierdoor ontstaan nieuwe loopbaanvragen waarvoor 
weer vervolgstappen nodig zijn. Op die manier krijgt 
het proces van loopbaanoriëntatie en leren nog beter 
vorm. Een mooi resultaat is nu al te noemen; meerdere 
leerlingen hebben sinds 2018 een bijbaantje. Vanuit het 
project “ik wil een bijbaan” worden leerlingen begeleid 
bij het zoeken en het houden van een bijbaan. 
    
Samenwerking met andere domeinen
We blijven bewust samenwerken met de domeinen 
Onderwijs, Kind en Jeugd én Revalidatie & Advies om 
maatwerk voor iedere leerling te kunnen leveren. Deze 
verbindingen zorgen voor blijvende samenwerking en 
vernieuwing. 
 
 

Plaatje: welke kant ga ik op?

Woningen van Kind & Jeugdcentrum in Grave
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Visie
‘Perspectief voor ieder kind’ is het motto van Visio Onderwijs met als uitgangspunt:  
Meedoen mogelijk maken vanuit optimaal onderwijs en optimale begeleiding voor leerlingen met een visuele beper-
king in een passende leeromgeving en passend bij hun mogelijkheden. 

Missie Visio Onderwijs Grave

Kernwaarden:

Autonomie ZelfredzaamheidZelfstandigheid

zichtbaar 
bij het 
team 
door:

zichtbaar 
bij de 

leerlingen
door:

Meedoen mogelijk maken

Leven met een visuele beperking in de maatschappij

samenwerken
met de

omgeving

actieve onder-
zoekende,
kritische
houding

profileren van
expertise betrokkenheid

eenheid in
onderwijs weerbaarheidbetekenisvol

leren
nemen van
eigen regie
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Jaarplan
Ieder jaar maakt de school 
een jaarplan dat afgeleid 
is van het instellingsplan. 
Het landelijke instellingsplan 
2019-2023 is op school-niveau 
vertaald in het schoolplan 2019-2023. Per schooljaar 
is in het jaarplan  te lezen met welke onderwijsont-
wikkelingen de school zich in dat jaar bezig houdt. 
De meeste onderwijskundige ontwikkelingen hebben 
meerdere jaren nodig om goed ingebed te raken binnen 
het onderwijsproces. De grote onder-werpen voor de 
school zijn in schooljaar 2021-2022: 

Wendbaar met onze leerlingen
 - De eigen regie en participatie 
in de maatschappij van de 
leerlingen wordt vergroot; 
implementatie Kritische Succes Factoren.

 - De ouders voelen zich betrokken bij de school.
 - De digitalisering van ons onderwijs is verregaand 
ingevoerd bij medewerkers en leerlingen en afstands-
leren- en begeleiden is gemeengoed. 

 - Leerling administratiesysteem en leerlingvolgsyste-
men (LAS en LVS) zijn geïmplementeerd (Parnassys, 
Edumaps, SomToday).

 - Onderzoek naar mogelijkheden voor een continuroos-
ter leidt in samenspraak met ouders tot een besluit 
voor de invoering per schooljaar 2022-2023. 

 - De NT2-leerlingen krijgen een ruim onderwijsaanbod 
dat ervoor zorgt dat zij ook kunnen aansluiten bij  
onderwijsactiviteiten van hun eigen groep en het 
niveau dat daarbij past.

  
Wendbaar met onze medewerkers
 - Data worden effectief gebruikt en  
ingezet om de kwaliteit van het  
onderwijs te meten en verbeteren  
volgens de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. 

 - Op weg naar het predicaat GOED van de inspectie.
 - Het team werkt samen en leert van en met elkaar. 
 - Alle leraren en ondersteuners zijn cluster 1 docenten/
ondersteuners. Zij kennen hun specifieke taken en 
verantwoordelijkheden hierin en weten ook waar zij 
nog te leren hebben.

 - Onze medewerkers zijn trots op het werken bij Visio 
en gaan met plezier naar het werk. 

 - Uitwisseling door leraren en/of ondersteuners in  
projecten, via KEI en eigen school- of landelijke  
onderwijsinitiatieven. 

 
Wendbaar in de maatschappij
 - Naast samenwerking met de 
andere domeinen binnen Visio, 
vindt er ook samenwerking 
plaats met de reguliere basisscholen ‘De Sprankel’  
en ‘Hartenaas’ en met de middelbare school het 
Merlet-college. 

 - We zoeken samenwerking met VSO scholen in de 
regio om expertise te delen en meer stageplekken te 
genereren. 

 - Visio Onderwijs Grave is zichtbaar binnen de  
gemeente Land van Cuijk.

 
Wendbaar als organisatie
De verschillende domeinen van  
Visio werken samen aan de beste  
begeleiding voor cliënten/leerlingen en ouders. 
 
Het schoolplan en het jaarplan worden periodiek voor-
gelegd aan de MR en het team. Beide plannen zijn op te 
vragen bij de schoolleider.  

Leerling wint een beker

Onderwijsinspectie 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in oktober 2020 
alle locaties van Visio onderwijs bezocht, zo ook onze 
school. Op onze locatie keek de inspectie alleen naar 
een gedeelte van onze school, de VSO-afdeling. Dit is 
een zogenaamd verificatieonderzoek. 
De inspecteurs hebben betrokken, enthousiaste 
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docenten gesproken en zij zijn onder de indruk van de 
initiatieven met betrekking tot ons onderwijsproces. 
Zij zien een school in beweging en zij hebben het 
vertrouwen naar de school uitgesproken. Ook zien zij 
duidelijk punten ter verbetering. Op de punten kwali-
teitszorg en het meten van sociaal-maatschappelijke 
competenties laten we op schoolniveau onvoldoende 
cyclische verbetering zien. Daarvoor hebben we een 
herstelopdracht gekregen in de vorm van een zelf-
evaluatie die in juni 2021 ingeleverd wordt. 
We zijn trots op de stappen die we na het inspectie-
bezoek hebben gezet en kunnen de vorderingen aan-
tonen met betrekking tot de kwaliteitszorg en het 
meten van de sociaal-maatschappelijke competenties. 
Vol vertrouwen gaan wij dan ook op weg naar het pre-
dicaat ‘Goed’ van de inspectie dat wij in 2023 hopen te 
halen. 

Werkgroep Kwaliteit 
We vinden het als school belangrijk om de kwaliteit van 
ons onderwijs blijvend goed te monitoren en te verbe-
teren. Hiervoor werken we binnen school met de werk-
groep kwaliteit die de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-
Act) gebruikt voor het evalueren, verbeteren, borgen en 
naleven van de diverse beleidsafspraken. De onderwer-
pen waarop de inspectie scholen waardeert, hebben we 
gebruikt om te omschrijven welke keuzes we op school 
hierover hebben gemaakt. Dit zijn 12 samenvattingen 
geworden, waarmee alle medewerkers makkelijk kun-
nen nalezen hoe alles op school is geregeld en afge-
sproken. Voor meer details kunnen medewerkers dan 
de bijbehorende formulieren, procedures of protocollen 
vinden in de daarbij horende digitale mappen. 
De kwaliteit toetsen we binnen Visio Onderwijs door 
het afnemen van interne en externe audits. Naar 
aanleiding van het inspectiebezoek in 2020 zal komend 
schooljaar de “goede cluster 1 les” centraal staan.   

Medezeggenschap 
Leerlingenraad 
Binnen de verschillende afdelingen van de school 
bestaan leerlingenraden. Ieder schooljaar vinden er 
verkiezingen plaats, zodat andere leerlingen plaats 
kunnen nemen in de raad. De leerlingenraad SO verga-
dert zes keer per jaar en de leerlingenraad VSO negen 
keer per jaar. De schoolleider is aanwezig bij deze ver-
gaderingen. Het verslag van de vergadering en nieuwe 
bespreekpunten worden in de klas met alle leerlingen 
besproken. 

Gemeenschappelijke medezeggenschap en MR; 
zie ook deel 2 van deze gids. 
Een afvaardiging van elke school heeft zitting in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
van Koninklijke Visio Onderwijs. Voor Grave is dit André 
Vurens (personeel) en Jan Hooijen (ouder). De GMR en 
lokale MR-en geven advies of instemming met voorge-
nomen besluiten over allerlei beleidszaken van Visio 
Onderwijs. 
De vertegenwoordiging in de deelraad medezeggen-
schap locatie Grave in het schooljaar 2021-2022 
bestaat uit de leden Nicole Boudry, Joyce Bor, Mandy 
Megens, Caroline Schrurs en Dimphy Goedhart (namens 
de ouders) en Frank Ter Beek en Anouk Spee (namens 
het personeel). De deelraad nodigt iedere ouder uit om 
mee te denken en te praten over goed onderwijs. 

Ouderraad
De leden van de Ouderraad zijn: Maaike den Hollander, 
Mirjam Kooi, Sandy Peters en Nadine Philippen.

Tevredenheid
In combinatie met de sociale veiligheidsmeting wordt 
jaarlijks een tevredenheids- en signaleringsonderzoek 
uitgezet om het welbevinden en de betrokkenheid van 
de leerlingen, ouders en medewerkers te meten. 
Ouders zijn heel tevreden over onze school, gemiddeld 
kregen we als school in 2020 een (rapport)cijfer van 8,1! 
De respons van 65% van de ouders is vergelijkbaar met 
de meting van vorig jaar. Dit laat de hoge betrokken-
heid van ouders zien. 
Ook de leerlingen zijn tevreden. De leerlingen tussen 
de 4 en 12 jaar (SO) geven de school gemiddeld een 
(rapport)cijfer van 7,6. Dit cijfer mag nog wat verhogen. 
De leerlingen tussen de 12 en 20 jaar (VSO) geven een 
(rapport)cijfer van gemiddeld een 8,9. Deze tevreden-
heid willen we graag behouden.

Leerlingen aan het kanoën
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De uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek verwerken 
we in verbeterpunten in het jaarplan van de school. 
Kijkend naar de uitkomsten van 2020 zien we dat onze 
leerlingen zich veilig voelen op school: de leerlingen 
scoren rond het landelijk gemiddelde of er net iets 
boven. 
We hebben onszelf als doel gesteld het niveau van de 
huidige beleving sociale veiligheid vast te houden. Om 
dit te bereiken besteden we op school breed aandacht 
aan de Week tegen Pesten en is veilig voelen en gren-
zen aangeven een structureel onderwerp in de lessen 
sociaal-emotionele vorming. De methode Leefstijl en 
het vak Podium-Plus biedt hiervoor handvatten. Ook 
komt jaarlijks tijdens een studiedag en tijdens de leer-
lingenraad het thema sociale veiligheid aan de orde. 
De school werkt daarnaast met het Sensoa Vlaggen-
systeem. Een methodiek voor leraren/docenten en 
begeleiders van kinderen en jongeren (van 0-18 jaar) 
om seksueel gedrag bespreekbaar de maken, correct 
en objectief in te schatten en pedagogisch adequaat te 
reageren. 

Ouderparticipatie 
Ouders/verzorgers zien we als de belangrijkste part-
ners in het opvoeden en onderwijzen van hun kinderen. 
Ouders zijn goed vertegenwoordigd in de MR en we zien 
steeds hogere opkomsten bij ouderavonden of –mid-
dagen, zelfs als we deze door Covid-19 online moeten 
organiseren. We waarderen dit enorm.  
Naast deze ontmoetingen is er nauw contact tussen 
ouders en mentor en zijn er met regelmaat berichten 
vanuit de groepen naar ouders in de vorm van informa-
tiebrieven, nieuwsbrieven en via de Parro. We hebben 
ons als de ambitie gesteld de ouderbetrokkenheid nog 
verder te vergroten. We merken dat deze dit schooljaar 
groter wordt en gaan door op de ingeslagen weg.
Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door: 

Educatief partnerschap 
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling 
tussen ouders en school. School was verantwoordelijk 
voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu 
vindt er een verschuiving plaats naar educatief part-
nerschap. Dat wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en 
school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de 
ouders verschillende eindverantwoordelijkheden heb-
ben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk 
voor de opvoeding van hun kinderen en de school voor 
het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief 
partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders 
en leraren. De gedachte achter educatief partnerschap 
is dat de school en de ouders een gemeenschappelijke 
inspanningsverplichting hebben. Zij streven beide het-
zelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind. 
 
Onderwijsondersteuning door ouders 
(door Covid-19 helaas niet fysiek mogelijk)
De ouders worden door het schooljaar heen uitgeno-
digd voor diverse activiteiten, zoals ouderinformatie-
bijeenkomsten, de oudercontactdag en de Kerstviering. 
Ook worden thema- of ouderavonden georganiseerd 
waarbij ouders elkaar, deskundigen en leerkrachten 
kunnen ontmoeten. Bij feesten en vieringen worden 
ouders uitgenodigd om te helpen of deel te nemen. Ou-
ders zijn, na telefonische afspraak, altijd welkom voor 
een bezoek aan de klas, om te kunnen beleven 
hoe het onderwijs aan hun kind wordt aangeboden. 
Ouders worden ook betrokken bij het organiseren en 
uitvoeren van educatieve excursies. 

Leerlingen feesten op school

Leerlingen in de klas aan het werk
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Betrokkenheid van ouders (en leerlingen) bij keuze- en 
schakelmomenten 
Wanneer onderzoeken hebben plaatsgevonden (6, 9, 12, 
15 jarige onderzoek) worden ouders altijd uitgenodigd 
om de rapportages te bespreken. Jaarlijks vindt geza-
menlijk de OPP-bespreking plaats (evaluatie van vor-
deringen en vaststellen van het onderwijsprogramma 
volgende schooljaar). Bij de overgang naar het VSO of 
uitstroom naar regulier onderwijs, arbeid of dagbeste-
ding vindt een eindgesprek plaats. 

Heldere communicatie en informatieoverdracht 
Sinds afgelopen schooljaar werken we met de Parro-
app. Via deze app, die eenvoudig te downloaden is op 
een telefoon, kunnen ouders direct contact maken met 
de mentor en andersom. Via deze app is schoolinfor-
matie snel en eenvoudig te versturen en kan eenvou-
dig een oudergesprek worden gepland. Driewekelijks 
ontvangen ouders digitaal via het Ouderportaal de 
nieuwsbrief van school waarin lopende zaken en klas-
senactiviteiten van de leerlingen te lezen zijn. 
Een startgesprek, 10-minutengesprek en een OPP-
gesprek vindt jaarlijks plaats tussen ouder, mentor en 
leerling (als hij of zij daaraan toe is). 

Leerlingen op een boerderij buiten aan het lunchen met de 

mentor/leraar. 

Ons team 
De functies en wie is wie?
Schoolleider: Jeanine Petronilia. 
De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Coördinator SO en MB: Charel van Deursen 
Coördinator VSO: Lenny Melssen
De coördinatoren ondersteunen de schoolleider. Deze 
coördinatoren geven uitvoering aan onderwijsinhoude-
lijke en organisatorische processen. Ze coördineren de 
dagelijkse gang van zaken, zien toe op implementatie 
van onderwijsvernieuwingen, ze coachen leraren en 
dragen bij aan de ontwikkeling van leerstof en leer-
middelen. Ze zijn gekoppeld aan schoolgroepen en 
hebben daarnaast overstijgende portefeuilles.
Gedragswetenschapper: Yura van de Laar
De gedragswetenschapper ondersteunt en begeleidt de 
medewerkers bij bijzondere situaties rondom leerlin-
gen, bij het verkrijgen van bepaalde vaardigheden of 
kennis met de omgang van probleemgedrag. De gedrags-
wetenschapper onderhoudt de contacten met interne 
en externe deskundigen waarbij het gaat om onderzoek 
en/of behandeling van leerlingen. Ook is de gedrags-
wetenschapper betrokken bij de plaatsing van nieuwe 
leerlingen en de uitstroom van school-verlaters. 
Leraren SO en MB : Rosemarie van Aken, Koen 
Heijligers, Rian Kleisterlee, Marloes Keijzers, Suzanne 
Sparidans, Dian Rooijakkers, Anouk Spee, Saskia van 
Veen, Mieke Janssen, Mathilde Vos, Joyce Walden en 
Wilma Luijben. 
Leraren VSO: Rowena de Bas, Frank Ter Beek, Don van 
Dijk, Pauline Janssen, Ton Lute, Pauline Maas, Lenny 
Melssen, Pauline Poels, Paul Roeffen, Monique Selten, 
Debby Smit, Jildou van Solkema, André Vurens, 
Marie-José van Weegen en Claudia van Empel.
Binnen het SO en MB is de groepsleraar van uw kind 
ook de mentor en degene die het overzicht van het 
totale onderwijsproces bewaakt. Hij of zij stuurt de 
leraarondersteuner en/of de onderwijsassistent aan in 
de dagelijkse uitvoering van het werk.
Binnen het VSO zijn er docenten geschoold als groeps-
leraren, maar er zijn ook eerste- en tweedegraads vak-
docenten werkzaam. Bijna iedere docent is ook mentor 
van één of meer leerlingen.  
Vakleraren: Ruud Dominicus, Martijn Vos, Mieke van der 
Ven, Noortje Opsteegh Er zijn vakleraren voor de vakken  
bewegingsonderwijs (gymnastiek en zwemmen), 
muziek en handvaardigheid. Afhankelijk van de leer-
vragen nemen de leerlingen in (sub)groepen deel aan de 
vak lessen.
ICT: Don van Dijk  
Alle leerlingen hebben een digitale geletterdheid-
paspoort met hun startbekwaamheid op het gebied 
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van ICT en leerdoelen. Digitaal geletterdheid betreft de 
aandachtsgebieden:
 - Computational thinking/leren programmeren
 - ICT-basisvaardigheden
 - Informatievaardigheden 
 - Mediawijsheid 

Op school zijn meerdere aandachtsfunctionarissen 
voor onderdelen van het ICT-onderwijs aanwezig. Ook 
zijn we landelijk verbonden met ICT-projecten voor 
leerlingen met een visuele beperking. Dit valt onder de 
paraplu van het project ‘Slim Online Samenwerken en 
‘Leren Programmeren’. Wanneer nieuwe software of 
hardware beschikbaar komt, bijv. via landelijke projec-
ten, krijgt iemand de taak zich hierin te verdiepen en 
collega’s te scholen in het gebruik. Na elke vakantie 
ontvangen we een nieuwe inspiratie box vanuit het 
Visiolab met ICT-leermiddelen om vrijblijvend uit te 
proberen in de klas. 
Leraarondersteuners: Carla Beks, Jeannette van den 
Brand, Ingrid van den Broek, Maritha Strik, Evelien 
Strijbosch. 
De leraarondersteuners werken in de klas en voeren 
een deel van het onderwijsproces zelfstandig uit onder 
verantwoordelijkheid van de leraar. Niet iedere klas 
heeft een leraarondersteuner. 
Onderwijsassistenten: Marlies Achterberg, Ilse van 
Berkom, Hannie van Eerd, Sylvia Ebbers, Ineke Jansen 
(ondersteuning orthopedagogen), Hermine Pierik, 
Janneke Withagen, Lotte Jansen, Annette Hermes. 
De onderwijsassistent werkt naast de leraar in de klas. 
De onderwijsassistent ondersteunt het onderwijs-
proces. Niet iedere klas heeft een onderwijsassistent. 
 
Binnen Visio Onderwijs Grave bestaat de mogelijkheid 
tot behandeling en ondersteuning door een fysiothe-
rapeut, een oefentherapeut en een logopedist. Er zijn 
eigen trainers beschikbaar voor trainingen met betrek-
king tot oriëntatie en mobiliteit. 
Mobiliteitsinstructeur: Dorine Vollenberg, Erik 
Arnoldussen (R&A) 
Logopedie: Heidi van Werkhoven 
Oefentherapie: Paulien van Leesten (Kind en Jeugd 
Grave) 
Fysiotherapie: Marieke Graat (extern), tel: 0486-473171 
 
Binnen de school en het schoolgebouw zijn verschil-
lende ondersteunende functies:
Secretaresse: Nadine Awuy en Gina van der Knaap
Telefoon en receptie: Tom Greuter 
Algemene ondersteuning: Joan Vrolijk 
Huishoudelijke Dienst: Yvonne Geurts
Conciërge: Gijs Ruesink en Dennis Franken
Stagiaires: Elk schooljaar bieden wij de gelegenheid 

aan studenten om stage te lopen. 
Het betreft vooral studenten vanuit de opleidingen 
MBO-onderwijsassistent (OA), MBO-sociaalpedago-
gisch werker (SPW), ALO (bewegingsonderwijs), PABO 
(Pedagogische Academie Basisonderwijs), HBO sociaal-
pedagogische hulpverlening (SPH) en orthopedagogiek 
(wetenschappelijk onderwijs). 
Vrijwilligers: Op diverse momenten gedurende het jaar 
zijn er vrijwilligers betrokken bij allerhande activiteiten 
binnen de school.

Praktische zaken van A tot Z
Activiteiten en vrijwillige ouderbijdrage
We besteden aandacht aan feesten en feestdagen zo-
als Sinterklaas, Kerst en het Suikerfeest. Ook hebben 
we soms een projectweek. De vrijwillige ouderbijdrage 
is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 35,00 
voor het eerste kind en € 25,00 voor ieder volgend kind. 
Mede uit deze bijdrage worden uitgaven bekostigd die 
de leerlingen ten goede komen, zoals traktaties op 
sportdagen en feestdagen. Voor deze bijdrage ontvangt 
u een factuur. Voor alle duidelijkheid: We sluiten geen 
leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouder-
bijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we 
niet, maar dat willen we ook niet.  

Leerlingen aan het koken
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Bibliotheek 
Onze school beschikt zowel op SO als VSO over een 
eigen bibliotheek met boeken in zwartdruk, braille en 
luisterboeken (alleen leesboeken, geen studieboeken). 
De boeken zijn vooral bedoeld voor het lezen in de klas. 
De brailleboeken lenen we uit, als kinderen thuis willen 
lezen. Leerlingen van het VSO kunnen boeken lenen via 
de docenten. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken 
hoe belangrijk het is om zelfstandig te kunnen lezen. 
Daarom stimuleren wij kinderen ook buiten school te 
lezen. Kinderen kunnen gratis lid worden van de biblio-
theek thuis of in Grave voor de leerlingen die bij Kind & 
Jeugd verblijven. Voor het aanvragen van leesboeken en 
romans in braille en op Daisy cd-rom kunnen leerlingen 
terecht bij het loket http://www.passendlezen.nl,
T 070 3381 500. Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. 
Voor jongeren bestaan er tijdschriften in braille, in ge-
sproken vorm en in vergrote druk. Voor abonnementen 
kunt u terecht bij Dedicon Grave. Hieraan zijn kosten 
verbonden. U vindt hierover informatie op de site www.
anderslezen.nl en www.passendlezen.nl.

Bijdrage schoolreis en schoolkamp SO/MB
Voor de leerlingen organiseren we een schoolkamp 
of schoolreisje; dit is afhankelijk van de leeftijd en 
mogelijkheden van de leerlingen. Het is een waarde-
volle activiteit voor de leerlingen, maar de kosten in 
geld en menskracht drukken zwaar op onze begroting. 
Met instemming van de medezeggenschapsraad vragen 
wij een eigen bijdrage aan de ouders van wie de 
kinderen meegaan op een schoolreis. De eigen bijdrage 
is € 50,00 bij een schoolkamp en € 25,00 voor een een-
daagse schoolreis. Deze bedragen zijn overeenkomstig 
landelijk beleid. Vanuit de groep van uw kind hoort u 
hoe deze bedragen geïnd worden. Als er omstandig-
heden zijn waardoor u deze kosten niet kunt betalen, 

verzoeken wij u contact op te nemen met de school-
leider. Samen met u zoeken wij naar een oplossing. 
De inning van de bijdragen verloopt via de financiële 
administratie van Visio.

Bijdrage schoolwerkweek/buitenlandse reis VSO
De schoolwerkweek staat ieder jaar op de activitei-
tenkalender. De kosten die verbonden zijn aan deze 
week bedragen € 150,00. Dit bedrag kan in één keer 
betaald worden, maar het is ook mogelijk om gespreid 
te betalen. De buitenlandse reis wordt eens per twee 
jaren georganiseerd voor de leerlingen in de bovenbouw 
van het VSO van onze scholen in Grave, Rotterdam en 
Amsterdam. Deze reis komt in dat jaar in plaats van 
de schoolwerkweek. De kosten die verbonden zijn aan 
deze buitenlandse reis bedragen € 300,00. 
Dit bedrag kan in één keer betaald worden, maar het is 
ook mogelijk om gespreid te betalen. Vanuit de klas van 
uw kind hoort u hoe deze bedragen geïnd worden. Als 
er omstandigheden zijn waardoor u deze kosten niet 
kunt betalen verzoeken wij u om contact op te nemen 
met de schoolleider. Samen met u zoeken wij naar een 
oplossing. 
  
Financiële regelingen 
a.  Gemeente
De gemeente waar de leerling ingeschreven staat, is 
verantwoordelijk voor het leerling vervoer. Taxivervoer 
kunnen ouders bij de gemeente aanvragen. Als een 
leerling verzorging, verpleging of individuele bege-
leiding nodig heeft tijdens schooltijd, financiert de 
gemeente dit in eerste instantie vanuit de jeugdwet 
(tot 18 jaar) of WMO (vanaf 18 jaar). Hiervoor geeft de 
gemeente tijdelijke indicaties af, die de ouders met 
documenten vanuit school kunnen aanvragen. Dit doen 
ze rechtstreeks vanuit Zorg in Natura (ZIN) of via ou-
ders via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Meestal 
dekt ZIN de kosten het beste. De adviseur zorgbemid-
deling vanuit Visio sluit met de gemeentes contracten. 
Uw aanvraag loopt meestal via het WIJ-team of 
Centrum Jeugd en Gezin. 
b.  Zorgkantoor
Wanneer iemand een ernstige verstandelijke, licha-
melijke of zintuiglijke handicap heeft én de rest van 
zijn leven zorg of toezicht nodig heeft, kan een WLZ-
indicatie aangevraagd worden. Een eenmaal afge-
geven indicatie is levenslang geldig. Het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt een aanvraag 
en kiest een zorgprofiel (ZG-visueel is voor Visio het 
handigst). Met een WLZ hoeft een leerling niet meer 
via de gemeente tijdelijke contracten af te sluiten. Het 
zorgkantoor financiert 24 uurs zorg op basis van wat 
er nodig is. Hier kan een zorgmedewerker op school uit Leerlingen lezen op ontspannen wijze

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls
https://www.dedicon.nl/
https://www.dedicon.nl/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls
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bekostigd worden met weer de keuze voor ZIN en PGB. 
Ook wordt een logeerplaats, woongroep, vakantieop-
vang en dagbesteding hiermee vergoed. Wanneer een 
leerling intern bij Visio woont, valt de bekostiging van 
behandeling (fysiotherapie, logopedie) en onderzoeken 
hier ook onder. Vanaf 18 jaar geldt een eigen bijdrage. 
Verdere informatie kunt u vinden via de website van het 
CIZ: www.ciz.nl  
c.  Zorgverzekering
Voor onderzoeken en behandelingen van thuiswonende 
leerlingen moet een beroep gedaan worden op de zorg-
verzekering (behalve als de leerling een ZGvis indicatie 
heeft, dan gaat behandeling vanuit de WLZ). Denk 
daarbij aan logopedische, fysiotherapeutische, visuele, 
psychologische en ICT onderzoeken en behandelingen/
trainingen. Voordat een onderzoek of behandeling 
start, zal Visio dit met u bespreken.  
d.  UWV
Aanvragen van vergoedingen voor hulpmiddelen voor 
mensen met een visuele beperking kunnen bij het 
UWV alléén digitaal worden ingediend via www.uwv.nl/
particulieren; uw kind dient wel over een geldig DigiD te 
beschikken (zo nodig aanvragen via www.digid.nl) 
e.  18+
Is uw kind 17 jaar, dan ontvangt u van ons een brief met 
zaken die u mogelijk moet regelen. Denk daarbij aan een 
beoordeling van het arbeidsvermogen door het UWV 
met mogelijke Wajong-aanvraag of banenafspraak, 
bijstandsmogelijkheden, tegemoetkoming scholieren, 
eigen risico zorgverzekering, eigen bijdrage WLZ, 
mentorschap, curatele en bewind. We proberen als 
school op de hoogte te blijven van alle huidige moge-
lijkheden en verplichtingen en u daarbij zo goed moge-
lijk te adviseren via deze brief. Heeft u een kind van 17 
jaar of ouder en deze brief nog niet ontvangen, vraag er 
dan naar bij de mentor van de klas. Meer informatie is 
ook te vinden op www.rechtspraak.nl en www.regel-
hulp.nl 
f. Tegemoetkoming Scholieren 
Jongeren vanaf achttien jaar die voltijds op het Voort-
gezet Onderwijs zitten, kunnen in aanmerking komen 
voor de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Deze te-
gemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal 
na de 18e verjaardag. Ouders krijgen dan geen kinder-
bijslag meer. Aanvragen via het formulier Aanvraag 
tegemoetkoming scholieren: Aanvragen tegemoetko-
ming scholieren (202Kb, pdf) , het liefst vóór het einde 
van het schooljaar (31 juli). Er wordt een basistoelage 
toegekend en afhankelijk van het inkomen van ouders 
soms ook nog een aanvullende toelage. Indien de 
jongere op kamers woont, is de toelage hoger dan 
wanneer bij ouders gewoond wordt. Gebruik de reken-
hulp om te zien hoeveel toelage mogelijk is. Voor meer 

informatie over deze regeling wordt u verwezen naar 
DUO. 
 
De adviseurs zorgbemiddeling van Visio kunnen u on-
dersteunen bij het aanvragen van de juiste financiering.
Wilt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner? 
Kijk dan op www.mee.nl of neem contact op met uw 
zorgkantoor. Wie overweegt een PGB aan te vragen kan 
ook contact zoeken met Per Saldo: T 0900 742 48 57/ 
www.pgb.nl  

Leerlingen geven een voorstelling

Foto’s, video 
In het kader van festiviteiten worden foto’s genomen 
van de leerlingen. Tevens worden er video-opnames 
gemaakt voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn 
om het gedrag of de vaardigheden van de leerling in 
beeld te brengen. Het kan ook zijn om het pedagogisch 
handelen van de medewerkers in beeld te brengen. 
De foto’s en videobeelden zijn in principe bedoeld voor 
intern gebruik. Extern kunnen de foto’s en videobeel-
den gebruikt worden voor voorlichting in de schoolgids, 
op de website en in andersoortige informatiemiddelen. 
Er wordt vooraf middels een toestemmingsverklaring 
aan de ouders gevraagd om toestemming voor het 
maken en het gebruik van beeldmateriaal te verlenen. 
Aan ouders wordt dringend gevraagd niet zo maar 
foto’s waarop andere leerlingen of medewerkers van 
de school dan hun eigen kind staan op sociale media te 
plaatsen. De ouders van de andere leerling(en) en onze 
medewerkers stellen dit mogelijk niet op prijs. 

Gym- en zwemkleding 
De leerlingen krijgen op school gym- en zwemlessen.  
Benodigdheden voor de gymles:  
 - broekje en shirt 
 - voor de buitenlessen sportsokken en sportschoenen
 - handdoek in verband met verplicht douchen

https://www.ciz.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://www.digid.nl/
https://www.rechtspraak.nl/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
https://duo.nl/images/aanvraag-tegemoetkoming-scholieren.pdf
https://duo.nl/images/aanvraag-tegemoetkoming-scholieren.pdf
https://duo.nl/particulier/rekenhulpen/rekenhulp-tegemoetkoming-scholieren.jsp
https://duo.nl/particulier/rekenhulpen/rekenhulp-tegemoetkoming-scholieren.jsp
https://www.mee.nl/
https://www.pgb.nl/
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De zwemlessen worden gegeven in ons eigen (binnen)
zwembad. Benodigdheden voor de zwemles:  
 - zwemkleding 
 - handdoek 

Wij vragen u handdoeken, zwem- en gymkleding en 
sportschoenen van een naam te voorzien. 

Huiswerkklas VSO 
Leerlingen kunnen op dinsdag en/of donderdag deel-
nemen aan de huiswerkklas. De huiswerkklas begint 
om 15.20 uur en eindigt om 16.05 uur. Een leraar van 
het VSO is hierbij aanwezig. Inschrijvingen voor de huis-
werkklas gelden voor minimaal een half schooljaar. 

Leerplicht en schoolverzuim 
Wat het schoolverzuim betreft moeten wij ons houden 
aan de Leerplichtwet. Dit betekent dat we ongeoorloofd 
verzuim moeten doorgeven aan de onderwijsinspectie. 
a) Onderwijstijdvermindering
In bijzondere gevallen kan de onderwijstijd verminderd
worden. De reden en de consequenties hiervan moeten
duidelijk worden vastgelegd in het ontwikkelingsper-
spectief (OPP) inclusief een einddatum. In een dergelijk
geval hebben wij een medische verklaring van u nodig.
De leerling wordt die dag(delen) als ‘geoorloofd afwezig’
geregistreerd.
b) Extra vakantie
In zeer uitzonderlijke gevallen mag de school buiten de
officiële schoolvakanties maximaal tien schooldagen
vrij geven, wegens de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders. Maar dit mag niet plaatsvinden
in de eerste twee weken van het schooljaar of bij
schoolverlaters in de laatste week van hun schoolgang.
Een verzoek tot verlof moet minimaal twee weken van
tevoren schriftelijk aan de schoolleider worden voor-
gelegd.

Leerling werkt met constructiemateriaal

c) Kort verlof
Vrij vragen voor één dagdeel, dag of meerdere dagen
kan alleen in speciale gevallen zoals: verhuizing, art-
senbezoek, huwelijk van een familielid, ernstige ziekte
of overlijden van een familielid, jubileum van een fa-
milielid. Indienen van verlofaanvraag dient schriftelijk
plaats te vinden bij de schoolleider via een standaard-
formulier.
d) Lang verlof
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden voor meer dan tien dagen per jaar
dient minimaal een maand van te voren ingediend te
worden bij de schoolleider en de leerplichtambtenaar
van de gemeente waarin de leerling woont. Is het ver-
lof noodzakelijk op grond van een sociale of medische
indicatie, dan dienen de ouders een verklaring van een
arts of maatschappelijk werker te overleggen waaruit
dit blijkt.

Leerplicht en ziekmeldingen/ongeoorloofd verzuim
a) Ziekmelding
Als een leerling door ziekte afwezig is, dient dit zo
spoedig mogelijk gemeld te worden bij het secretari-
aat van de school tussen 8.00-8.30 uur via tel nummer
088-5858250 of via de mail: onderwijsgrave@visio.org.
Tussen 08.15 – 08.30 uur kunt u ook met de leraar
bellen of via de Parro-app een berichtje sturen. Denkt
u ook aan het afmelden van de taxi, als uw kind daar
gebruik van maakt?
b) Ziek
Een ziek kind hoort thuis te zijn en niet op school.
Wanneer uw kind bijvoorbeeld koorts of diarree heeft,
kan het niet naar school. Zorgt u er daarom ook altijd
voor dat wij u kunnen bereiken voor het geval uw kind
ziek wordt. Bedenk dat er op school ook kwetsbare
medeleerlingen zijn, die we niet onnodig het risico
op besmetting willen laten lopen; laat uw kind ook
daarom goed uitzieken alvorens het weer gezond en fit
naar school te laten gaan.
c) Covid-19 maatregelen en afwezigheid
Wij volgen de landelijke richtlijnen voor het onderwijs
aangaande quarantaine en thuisisolatie. Veranderingen
worden tijdig met u gecommuniceerd.
d) Schoolverzuim
Bij niet gemelde afwezigheid van de leerling nemen
we zo snel mogelijk contact op met de ouders/verzor-
gers. Zoals u weet, is uw kind verplicht de lessen bij
te wonen. Zijn er andere redenen dan ziekte om niet
op school aanwezig te zijn, dan is het noodzakelijk om
hiervoor schriftelijke toestemming te vragen aan de
schoolleider (zie kopje leerplicht en schoolverzuim).
Voor niet-leerplichtige leerlingen hanteren wij dezelfde
regels. Wanneer een leerling op meer dan twee niet

mailto:onderwijsgrave%40visio.org?subject=
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aansluitende data in een maand afwezig is in verband 
met ziekte is dat aanleiding om in de Commissie Leer-
lingenzorg na te gaan of er iets bijzonders aan de hand 
is. Er kan dan contact met u worden opgenomen door 
de schoolarts of een ander lid van genoemde commis-
sie. Van ongeoorloofde afwezigheid van 16 klokuren les 
in een periode van 4 aaneengesloten lesweken moeten 
wij een melding maken bij de gemeente.  

Lesuitval SO 
De lesuitval binnen het SO is minimaal. Vergaderingen 
en besprekingen zijn zoveel mogelijk na schooltijd. Bij 
ziekte van een leraar wordt er direct naar een andere 
oplossing gezocht. Alleen in het uiterste geval, als er 
echt geen vervanging beschikbaar is, besluiten we tot 
het thuisblijven van een klas.  

Lesuitval VSO 
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen, 
maar soms is dit onvermijdelijk. Bij uitval van een les 
blijven leerlingen op school. Hier werken ze verder aan 
hun vakwerkplannen en/of wordt waar mogelijk de les 
door andere docenten waargenomen. 

Lijst met nuttige adressen 
a) Schoolarts
Mevrouw Désirée Rikken (d.rikken@ggdhvb.nl), GGD 
Hart voor Brabant, T 0900 - 4636443. De arts onder-
zoekt de leerlingen in ieder geval één keer na plaatsing 
binnen de school. In het instroomonderzoek wordt 
de lichamelijke conditie van de leerling gescreend. 
Zo vindt een gehoortest en een meting van lengte en 
gewicht plaats. Ouder(s)/verzorger(s) wordt altijd om 
toestemming voor het doen van onderzoek gevraagd. 
Tevens is er een gesprek met ouders n.a.v. de scree-
ning. De schoolarts maakt een aantal keren per school-
jaar deel uit van de Commissie Leerlingen Zorg en 
adviseert rond medische zaken. 
b) Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon
Koninklijke Visio heeft landelijk beleid met procedure 
rond klachtenafhandeling. De klachtenfunctionarissen 
van Visio zijn Natasha Harmusial en Martine Vos. Zij 
nemen de rol van bemiddelaar op zich bij ontevreden-
heid en/of klachten van cliënten en leerlingen. Zij zijn 
te bereiken via T088 585 85 52 of klacht@visio.org. 
Annet Hogenesch is de vertrouwenspersoon, zij is te 
bereiken via info@annethogenesch.nl of 06 112 05 190. 
De klachtenregeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Op de website en 
in de flexfolder is meer te lezen over de huidige klach-
tenregeling.  
c)  Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele 

intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u 
contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van 
de Onderwijsinspectie T 0900 111 31 11 
d) MEE
De coöperatieve vereniging MEE NL zet zich met de 
regionale MEE-organisaties in voor een samenleving 
waarin mensen met een beperking gewoon kunnen 
meedoen. Net als ieder ander. T 0900- 999 88 88, 
https://www.mee.nl/ 
e) Verzamelsites met nuttige informatie voor mensen 
met een visuele beperking:
https://www.eduvip.nl/ 
https://www.worldwidevision.nl/ 
https://kennisportaal.visio.org/ 
f) Gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc.
www.regelhulp.nl    

Lunchpakket, fruit en tussendoortjes 
Alle leerlingen blijven in de middagpauze over. Ze 
brengen hun eigen lunchpakketje mee. Ook tijdens de 
pauzes in de ochtend en middag (kleuters) kunnen de 
kinderen een stuk fruit of een boterham eten, geen 
snoep en chips. 

Opvang in de ochtend en overblijven SO 
Het merendeel van de leerlingen komt per taxi naar 
school. Vanaf kwart over acht is er surveillance aan-
wezig. Wanneer de leerlingen op school komen gaan ze 
naar buiten toe. Tussen de middag blijven de leerlingen 
over en eten in de klassen. Daarbij zijn medewerkers 
van school aanwezig.  

Ouderbetrokkenheid 
Actieve betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs-
leerproces van hun kinderen vinden we heel belang-
rijk! De ouders kennen hun kind tenslotte het best 
en het onderwijs sluit beter aan bij het kind wanneer 

Leerling maakt een bloemstuk

https://www.mee.nl/
https://www.eduvip.nl/
https://www.worldwidevision.nl/
https://kennisportaal.visio.org/
https://www.informatielangdurigezorg.nl/regelhulp
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er regelmatig overleg en contact is tussen ouders en 
leerkrachten. Visio verwacht dat ouders ook zelf con-
tact opnemen als er vragen of problemen zijn met (het 
onderwijs aan) hun kind. Visio probeert ouders zo goed 
mogelijk te informeren over en te betrekken bij alles 
rond de school en hun kind. 

Rapporten SO 
De leerlingen van het SO krijgen twee keer per jaar een 
rapport mee naar huis; eind januari en een week voor 
het einde van het schooljaar. U heeft naar aanleiding 
van het rapport een 10-minutengesprek met de mentor 
van uw kind. 

Rapporten VSO 
De VSO-arbeid, VMBO- en HAVO leerlingen ontvangen 
twee keer per schooljaar een rapport over de school-
vorderingen: rond Kerstmis en voor het begin van de 
zomervakantie. De mentoren reiken de rapporten uit 
en ze bespreken de rapporten met de leerling en de 
ouder(s) tijdens een 10-minutengesprek. 

Schoolbenodigdheden VSO 
Iedere leerling op het VSO krijgt een laptop in gebruik 
na het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst. 
Deze laptop blijft, na de lessen, op school. De meeste 
vakken worden digitaal aangeboden. Indien leerlingen 

boeken gebruiken is het belangrijk dat leerlingen een 
stevige boekentas hebben om de boeken goed op te 
bergen. Schade door onzorgvuldig omgaan met laptop 
en/of boeken van school, brengen we in rekening bij 
de ouders. Dezelfde regeling geldt eveneens voor het 
kwijtraken van boeken van school en het toebrengen 
van schade aan hulpmiddelen van de school. Op school 
wordt voor studieboeken ook gebruik gemaakt van 
diverse scherm-lees-software, zoals Supernova, 
Daisyspeler, iPod en iPad. Leerlingen zorgen zelf voor 
goed schrijfmateriaal, liniaal, gum, passer, geodriehoek, 
rekenmachine (eventueel in overleg met de mentor), 
een headset (koptelefoon met microfoontje) en waar 
nodig schriften (tenzij ze gebruik maken van schriften 
met speciale lijnen). Vanaf de eerste schooldag hebben 
de leerlingen een agenda nodig, bij voorkeur digitaal. 
Er bestaan tegenwoordig ook agenda’s (App’s) die 
speciaal zijn ontwikkeld voor onze doelgroep (volledig 
toegankelijk). Voor een gratis onderwijsversie zie: 
https://itunes.apple.com/nl/app/vipagenda/
id603540053?mt=8 (inclusief leesrooster, puntenlijst). 
Ook kun je een agenda op A4-formaat aan je mentor 
vragen.

Schoolregels 
De afdelingen hebben school-, klassen- en pleinregels 
opgesteld. Het gaat zowel om gedragsregels als orga-
nisatorische afspraken. Te denken valt aan het rechts 
lopen in de gangen, gebruik van speelmateriaal in de 
pauze en naar elkaar luisteren. Voor alle leerlingen 
zijn de regels toegankelijk in de lokalen en in de gang 
inzichtelijk.  

Leerlingen maken cement

Schooltijden SO en VSO

 -  Maandag  08.45 uur – 15.15 uur
 -  Dinsdag 08.45 uur – 15.15 uur
 -  Woensdag  08.45 uur – 12.15 uur
 -  Donderdag 08.45 uur – 15.15 uur
 -  Vrijdag  08.45 uur – 15.15 uur

Ochtendpauze is van 10.15 uur - 10.30 uur.
Lunchpauze SO: 12.00 uur - 13.00 uur waarvan 15 
minuten per dag besteed wordt om (ook motorisch) 
tafelmanieren (algemene dagelijkse handelingen) in de 
ruimste zin goed te leren.
Lunchpauze VSO: 12.00 – 12.45 uur. In de lunchpauze 
bestaat, in overleg met de mentor, de mogelijkheid be-
geleid te sporten. Met toestemming van ouders kunnen 
leerlingen vanaf klas 2 in de pauze het stadje in of naar 
de supermarkt.

https://apps.apple.com/nl/app/vipagenda/id603540053
https://apps.apple.com/nl/app/vipagenda/id603540053
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Sociale Veiligheid 
In de afgelopen jaren heeft Visio veel aandacht ge-
schonken aan haar wettelijk verplichte sociale veilig-
heidsbeleid. Zo doen we mee aan een jaarlijkse soci-
ale veiligheidsmeting onder leerlingen en ouders en 
hebben we aandachtsfunctionarissen sociale veiligheid 
(Monique Selten en Mieke Janssen). Daarnaast is er 
binnen de school een werkgroep sociale veiligheid. We 
bespreken tweemaal per jaar het veiligheidsbeleid met 
de leerlingenraad en minimaal één keer per jaar met de 
medewerkers. Dan nemen we ook de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling door. 

Thuisorganisatie Pantein 
Sommige leerlingen hebben door hun beperking extra 
zorg nodig. Om onderwijs voor deze doelgroep mogelijk 
te maken, is Zorg in Onderwijs mogelijk. Sinds januari 
2014 werken wij hiervoor samen met de thuiszorgorga-
nisatie Pantein. 
Medewerkers van Pantein komen dagelijks verschillen-
de keren op school om leerlingen die extra zorg nodig 
hebben te begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
verschoning van leerlingen of het uitvoeren van medi-
sche handelingen. Voor de bekostiging van de zorguren 
die Pantein levert kunnen ouders een PGB (persoons-
gebonden budget) aanvragen via het CIZ (centrum 
indicatiestelling zorg). Pantein verzorgt de financiële 
afhandeling met de ouders/verzorgers. Bij de aanname 
van leerlingen op school en tijdens de jaarlijkse bespre-
king van het OPP is de ondersteuningsbehoefte een 
onderwerp van gesprek. Thuiszorgorganisatie Pantein: 
telefoonnummer 0900-8803. Contactpersonen zijn de 
zorgcoördinatoren Mayra Pool of Janny Vliet. 

Traktaties 
Wanneer uw kind jarig is, besteden wij daar graag 
aandacht aan. In principe wordt de verjaardag gevierd 
binnen de eigen groep. Wij adviseren u vooraf contact 
op te nemen met de leraar vanwege het dieet van 

sommige leerlingen. Wij geven de voorkeur aan een 
gezonde traktatie in plaats van aan snoep. 

Uren onderwijs 
SO/SO-MB: Leerlingen die jonger dan zeven jaar zijn, 
moeten minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar 
krijgen; 3760 uur in totaal in de laatste vier schooljaren
VSO-MB/VSO-arbeid: 1000 uren per leerjaar
VSO-VMBO: 3700 uren voor vier schooljaren
VSO-HAVO: 4700 uren voor vijf schooljaren 
Visio Onderwijs Grave voldoet ruimschoots aan deze 
eis. Als ouders/ verzorgers het noodzakelijk vinden 
dat het wekelijks aantal uren onderwijs van hun kind 
jonger dan zeven jaar beperkt moet worden, dan kan in 
overleg met de Commissie Leerlingenzorg een dagdeel 
gekozen worden, waarop de betreffende leerling geen 
onderwijs volgt. 

Verzekering 
a)  Ongevallenverzekering
Uw kind is verzekerd tegen ongevallen die plaatsvinden 
op school. Deze verzekering geldt ook bij alle activitei-
ten en stages, die worden ondernomen in schoolver-
band. Bagage is bij schoolactiviteiten niet verzekerd. 
Ook schade aan kleding en brillen komt niet voor 
vergoeding in aanmerking. Diefstal van goederen valt 
evenmin onder deze verzekering. 
b) Aansprakelijkheidsverzekering
Het bestuur van de school heeft voor al het personeel 
en alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzeke-
ring afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van 
het schoolbestuur, het personeel en iedereen die op 
verzoek van de directie activiteiten van kinderen bege-
leidt. De persoonlijke aansprakelijkheid van de kinderen 
valt niet binnen de dekking van deze verzekering, daar-
toe verzoekt de school u om voor uw kind een Wettelij-
ke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 

Leerlingen werken met een robot

Leerlingen bestuderen een model van een oog
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Vakanties en andere vrije dagen
De overheid stelt elk jaar de vakantieperiodes vast, 
vooral in verband met de vakantiespreiding. Wij houden 
ons zoveel mogelijk aan het advies van de overheid. 
Uitzondering hierop is de week dat de vierdaagse in Nij-
megen gehouden wordt. Deze week valt altijd in onze 
grote vakantie. De school heeft zich aan de wettelijke 
regels van de onderwijstijd te houden. Na berekening 
van deze tijd komen we tot onderstaande vakantie- en 
studiedagen. 

1e schooldag na de zomervakantie 2021: maandag 30 
augustus 2021

Herfstvakantie 21-10-2021 t/m  29-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021  t/m  07-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022  t/m  04-03-2022

Goede vrijdag + 2e Paasdag 15-04-2022  t/m  18-04-2022

Meivakantie + Koningsdag 25-04-2022  t/m  06-05-2022

Hemelvaart 25-05-2022  t/m  26-05-2022

Pinksteren 06-06-2022  

Zomervakantie 18-07-2022  t/m  26-08-2022

Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)
 - maandag  4 oktober 2021
 - vrijdag  19 november 2021
 - vrijdag  24 december 2021
 - donderdag  14 april 2022
 - dinsdag  7 juni 2022

Margedagen, bedoeld voor lesongebonden taken (alle 
leerlingen zijn vrij)
 - Vrijdag 28 januari 2022
 - Vrijdag 24 juni 2022

Vervoer van en naar school 
a)  Leerling vervoer
De woongemeente van de leerling is verantwoordelijk 
voor het leerling vervoer. Bij veel van onze leerlingen 
is het voor ouders niet haalbaar hun kind dagelijks te 
brengen en te halen en dan zet de gemeente taxi’s of  
taxibusjes in. Daar hoeft u niets voor te betalen.  
Sommige gemeenten verwachten van u om één rit in de 
week zelf uit te voeren. U kunt het leerling vervoer zelf 
bij uw gemeente aanvragen. Het formulier dat uw ge-
meente voor de eerste aanvraag gebruikt, staat altijd 
op hun website. Vaak vraagt de gemeente daarna om  
bevestiging van de school voor de noodzaak van dit 
leerling vervoer. Deze kan de administratie van de school 
samen met de gedragswetenschapper of coördinator 
invullen en ondertekend aan u teruggeven. Als er pro-
blemen zijn met de toewijzing van het taxivervoer kan 
de school een bemiddelende of adviserende rol spelen. 

Leerling aan het werk met techniek van een vrachtwagen

b) Vervoer dagbesteding
De gemeente is niet verantwoordelijk voor vervoer naar 
dagbesteding. Gaat uw kind naar de vakantieopvang 
of op niet-schooldagen naar het Kind & Jeugd centrum 
van Visio, dan is alternatief vervoer noodzakelijk. Visio 
maakt daarover afspraken met u. Mocht het voor uw 
kind noodzakelijk zijn om altijd dezelfde vervoerder te 
hebben, dan lukt het meestal om met Visio, de ge-
meente en u als ouder tot overeenstemming te komen 
waarbij alle partijen dezelfde vervoerder inzetten.  
c) Vervroegd ophalen
In geval van een weerswaarschuwing, kunnen vervoer-
ders besluiten niet te rijden of de leerlingen eerder uit 
school te halen. Elke gemeente heeft hierbij zijn eigen 
protocollen en we verwachten van u dat u in geval van 
calamiteiten bereikbaar bent voor de taxicentrale. Als 
school laten wij leerlingen pas vervroegd naar huis 
gaan als óf de vervoerder óf de mentor contact met u 
heeft gehad en we weten dat er iemand thuis zal zijn. 
Ook zonder weerswaarschuwing kan er een uitzonder-
lijke situatie zijn waarbij een leerling vervroegd opge-
haald wordt door de vervoerder. Wij geven de leerling 
pas vervroegd mee als ouders ons hierover geïnfor-
meerd hebben en daarmee aangeven dat er iemand 
thuis is bij aankomst van de leerling. Vervroegd ophalen 
vermeldt de leraar vervolgens in de verzuimregistratie. 
Als de school besluit vervroegd dicht te gaan in ge-
val van een weerswaarschuwing of calamiteit, dan 
bellen de leraren van elke klas de ouders en maken 
samen afspraken over het regelen van het vervoer. 
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Deze afspraak wordt door de mentor genoteerd op een 
leerlingenlijst per klas. Op school wordt één persoon 
(doorgaans de bedrijfshulpverlener van die dag) ver-
antwoordelijk gemaakt voor het totaaloverzicht en het 
controleren van het nakomen van alle afgesproken ac-
ties. Ook hier geldt dat leerlingen niet mee kunnen met 
de taxi als er geen contact is geweest met hun ouders. 
Deze informatie komt ook aan de orde tijdens de door 
Visio georganiseerde periodieke voorlichtingsbijeen-
komsten voor taxichauffeurs. 
d) Schoolsluiting
In het geval van een a.s. schoolsluiting verwachten wij 
dat u zelf de taxi van uw kind afbelt. U wordt zo vroeg 
mogelijk via de mail op de hoogte gesteld van een 
schoolsluiting door de schoolleider. 
 

Tot slot 
Naast het Voorwoord en deel 1 bestaat de complete 
schoolgids ook nog uit een deel 2. De volledige school-
gids is te vinden op de Visio website ( www.visio.org ).
In deel 2 van de schoolgids 2021-2022 vindt u meer 
(achtergrond-)informatie over o.a.
 - De inhoud van het onderwijsaanbod van Visio (SO, 
VSO, (E)MB, AOB)

 - De expertise van Visio Onderwijs
 - Samenwerking met andere partijen
 - Veiligheid
 - Klachtenregeling
 - Privacy
 - Schorsen en verwijderen
 - Toelatingscriteria
 - Belangrijke adressen

Leerling wordt met een camera op film opgenomen

Voor de foto’s in deze schoolgids hebben medewerkers 
en leerlingen binnen de school hun beste beentje voor-
gezet. Vanuit de opdracht vast te leggen waarin ons 
goede onderwijs tot uitdrukking komt zijn deze mooie 
foto’s tot stand gekomen.

 

Leerling bezig met inpakwerk

https://www.visio.org/nl-nl/home
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Visio Onderwijs

Visio Onderwijs is er voor kinderen van vier tot twintig jaar met 
een visuele beperking, al dan niet in combinatie met een andere 
beperking. Visio Onderwijs biedt speciaal onderwijs (SO), voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) en onderwijs aan kinderen met een (ernstige) 
meervoudige beperking ((E)MB).

“Perspectief voor elk kind” is een belangrijk uitgangspunt van ons 
onderwijs. We willen als onderwijsorganisatie íeder kind, ongeacht de 
individuele beperkingen, een perspectief voor de toekomst bieden.

Ruim 80% van de kinderen met een visuele beperking gaat naar een 
gewone school met behulp van ambulante onderwijskundige begeleiding 
door Visio. Daarnaast heeft Visio onderwijslocaties in vijf gemeenten: 
in Amsterdam (SO, VSO, (V)SO MB), Breda ((V)SO MB), Grave (SO, VSO, (V)SO 
MB), Haren (SO, (V)SO MB), en Rotterdam (SO, VSO en (V)SO MB). 
De kerndoelen, zoals die binnen het reguliere onderwijs gelden, zijn 
het uitgangspunt en er bestaat voor leerlingen vanaf 12 jaar in Amsterdam, 
Rotterdam en Grave de mogelijkheid om deel te nemen aan praktijkonderwijs, 
VMBO of HAVO.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org
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