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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
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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 Rotterdam

Visio onderwijs Rotterdam

Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
T 088 585 83 30
F 088 585 83 31
onderwijsrotterdam@visio.org
www.visio.org

Directie en coördinatie
Schoolleider: Ulco van der Ende
Coördinator SO:  Gyntha Goertz
Coördinator MB:  Ingrid Stekelenburg
Coördinator VSO:  Jacco van der Hoogt

Locatie en gebouw
Onze school staat in de deelgemeente IJsselmonde. Het 
schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de 
begane grond bevinden zich de klas- en vaklokalen. We 
beschikken onder andere over een lokaal voor handvaar-
digheid en techniek, een natuurkunde/ scheikundelo-
kaal en een leskeuken. 
Op de eerste verdieping bevinden zich de gymzaal, de 
bijbehorende kleedkamers, een fitnessruimte, een mu-
zieklokaal en een praktijklokaal. 

Onze school in Rotterdam is in de eerste plaats een 
gewone school waar kinderen spelen, leren en zich 
ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school. 
De visuele beperking van de leerlingen vraagt om een 
aanpassing van het onderwijs. In het regulier onder-
wijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van visueel 
aantrekkelijk materiaal en methoden. Voor kinderen en 
jongeren met een visuele beperking kan dat problemen 

De voorkant van de school

opleveren. Het schoolteam staat dagelijks voor de taak 
de ziende wereld voor onze leerlingen begrijpelijker te 
maken. Daarbij houden we rekening met de mogelijk-
heden en beperkingen van iedere leerling. Behalve een 
visuele beperking hebben onze leerlingen vaak andere 
beperkingen. Ze hebben bijvoorbeeld leerproblemen, 
sociaal-emotionele problemen of een ziekte die aan-
passingen vergt. Dat maakt het onderwijs speciaal én 
aangepast aan de mogelijkheden van iedere leerling. 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2020

Deel 1 Schoolgids Visio Onderwijs Rotterdam 2021-2022 

Wiskunde grafieken in braille

Soort onderwijs   Aantal leerlingen 

SO leerlingen (incl. SO MB)   52

VSO leerlingen (incl. VSO-MB) 67

Totaal    119

Afdelingen en groepssamenstelling
De afdeling SO bestaat uit 5 groepen; de reuze rups (in 
deze groep zitten ook leerlingen met een meervoudige 
beperking), de torteltuin, de gorgels, villa kakelbont en 
de musketiers. De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd 
en niveau van ontwikkeling. 

De afdeling MB (voor leerlingen met een meervoudige 
beperking) bestaat uit 4 groepen; de reuze rups (in 
deze groep zitten ook SO leerlingen), de kameleon, 
VSO-MB onderbouw en VSO-MB bovenbouw. 
De leerlingen met een meervoudige beperking zijn ook 
ingedeeld op leeftijd en niveau van ontwikkeling.

De afdeling VSO bestaat uit 6 groepen; een groep 
praktijkonderwijs, brugklas VMBO/HAVO leerjaar 1, 
VMBO/HAVO leerjaar 2, VMBO BB/KB leerjaar 2, 3 en 4, 
MAVO leerjaar 3 en 4 en HAVO leerjaar 3, 4 en 5. 

mailto:onderwijsrotterdam%40visio.org?subject=
http://www.visio.org
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Verantwoording onderwijstijd en lestabel SO en SO MB

Schooltijden 

 Maandag:  08.30 uur – 14.00 uur
 Dinsdag:  08.30 uur – 14.00 uur *
 Woensdag:  08.30 uur – 13.15 uur
 Donderdag:  08.30 uur – 14.00 uur
 Vrijdag:  08.30 uur – 14.00 uur

*  Op dinsdagmiddag is gedurende 20 weken een groep leerlingen die van 14.00 tot 15.00 uur een extra les hebben. U wordt 
  geïnformeerd indien het uw kind betreft en in welke weken deze lessen plaatsvinden. De vervoerder van het kind dient hierover 
 in kennis gesteld te worden.

Lestabel SO

Technisch lezen

Spelling

Mond. taalgebruik kring

Taalmethode

Nieuwsbegrip

Fijne motoriek schrijven/typen

Thematisch werken

Rekenen

Leren leren (keuzecursus en ZW)

Wereldoriëntatie

Topo

Muziek

Bewegingsonderwijs

Spel en buitenspel

Handvaardigheid/expressie

Tactiele/visuele training/tekenen

Redzaamheid eten/drinken

Sociale competenties

Engels

Verkeer en mobiliteit

ICT

Pauze

Eigen doelen n.a.v. LVS

Totaal

1,30

3,30

3,45

3,30

1,15

2,15

3,30

5,15

0,30

0,15

1,15

26,30

5,30

0,15

2,30

5,00

0,45

0,45

0,45

2,15

2,00

0,45

0,45

3,00

0,30

0,15

0,15

1,15

26,30

4,00

1,30

0,15

2,00

1,15

5,00

0,45

0,45

0,45

2,15

1,15

0,45

0,45

3,00

0,30

0,15

0,15

1,15

26,30

2,45

1,30

0,15

1,00

1,30

0,45

5,00

0,45

1,00

0,30

0,45

2,15

1,15

0,45

0,45

2,30

0,30

0,15

0,45

1,15

0,30

26,30

2,15

1,30

0,15

1,00

1,30

0,45

5,00

0,45

1,00

1,00

0,45

2,15

1,15

0,45

0,45

2,30

0,30

0,15

0,45

1,15

0,30

26,30

0,30

1,30

0,15

1,00

1,30

0,15

5,30

0,45

1,00

1,00

0,45

2,15

1,15

0,45

0,45

2,30

0,30

1,00

0,15

0,45

1,15

1,15

26,30

0,30

1,30

0,15

1,00

1,30

0,15

5,30

0,45

1,30

1,00

0,45

2,15

1,15

0,45

0,45

2,30

0,30

1,00

0,15

1,15

1,15

26,30

Vakgebied Groep
1 & 2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

N.B. In de kleutergroep is het lesaanbod waaronder voorbereidend rekenen en lezen, wereldoriëntatie, handvaardigheid, tactiele 
en visuele training, fijne motoriek en ICT geïntegreerd in thema’s. 
N.B. Bij alle groepen tellen we 0:15 niet mee vanwege extra eetpauze op woensdag.

Uitleg bij lestabel SO
Technisch lezen:
We werken met de methode Lijn 3 en met Estafette. 
Gezien de visuele problematiek wordt binnen ons 
onderwijs verhoudingsgewijs meer tijd en instructie 

besteed aan het technische leesproces. Het aanvanke-
lijk leesproces heeft meer tijd nodig. Onze leerlingen 
hebben recht op een tijdsverlenging van 50-100 %. 
Ons doel is echter dat alle leerlingen een redelijk 
leestempo behalen. Dit betekent dat er in alle groepen 
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lestijd is ingeroosterd voor technisch lezen. Ook in de 
hogere groepen wordt nog speciale leesbegeleiding 
gegeven afhankelijk van de score op de DMT/ AVI.
Brailleleerlingen krijgen de instructie in het aanvanke-
lijk lezen bij een brailleleraar. Als alle medeklinkers en 
klinkers geleerd zijn in braille, gaan ze de methode Lijn 
3 gebruiken. Leerlingen van groep 4 t/m 7 vervolgen het 
leesproces in de methode Estafette. Tweemaal per jaar 
worden er doelen opgesteld voor het toepassen van de 
juiste brailleleestechniek bij alle braillelezers van het 
SO om een optimaal leestempo te stimuleren.

Spelling:
We werken met de methode Taalverhaal.nu vanaf groep 
4. Daarbij gebruiken we een borgingskaart voor af-
spraken over spellingsregels. We gebruiken iets meer 
spellingstijd dan de methode aangeeft, ook wordt er 
meer instructie gegeven. Deze keuze is gemaakt in 
verband met onze ambitie hogere leeropbrengsten te 
behalen op spellingsgebied. 

Mondelinge taal:
In elke groep wordt op maandag een kringgesprek 
gehouden in verband met de groepsvorming. Ook wordt 
dan in het kort aangegeven wat er specifiek die week 
aan de orde komt. Er wordt gedurende de dag veel aan-
dacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat 
en daarmee een gevulde database aan conceptvorming. 
In de kleutergroep is veel tijd ingeroosterd voor monde-
ling taal omdat begripsvorming en daarmee concept-
vorming, niet vanzelfsprekend voor onze leerlingen en 
wel een onmisbare vaardigheid is voor het latere leren. 
Themagericht komen de diverse taalaspecten aan de 
orde.

Taalmethode:
We werken met de methode Taalverhaal.nu vanaf groep 
4. We volgen het aantal lesuren volgens de richtlijnen 
van de methode, maar we geven meer lessen monde-
ling dan is voorgeschreven. Schriftelijke verwerking 
gebeurt alleen daar waar dat van belang is.
De weetteksten van begrijpend lezen worden vanaf 
groep 5 vervangen door Nieuwsbegrip. De begrijpend-
leeslessen komen aan de orde waar gebruik wordt ge-
maakt van verhalende en rijmteksten.

Nieuwsbegrip:
Vanaf groep 5 wordt voor de doelen van begrijpend 
lezen en luisteren, gewerkt met de lessen van Nieuws-
begrip. Deze lessen zijn elke week actueel. De thema’s 
zijn geënt op het nieuws van het jeugdjournaal. We 
gebruiken Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. 
Begrijpend lezen zien we als zeer essentieel voor het 

vervolgonderwijs. We besteden hieraan dus veel lestijd. 
We stimuleren de leerlingen om elke dag thuis naar het 
jeugdjournaal te kijken.

Fijne motoriek schrijven/typen:
In groep 1 t/m 3 wordt veel tijd besteed aan de ont-
wikkeling van de fijne motoriek en daarbij aan de 
schrijfvoorwaarden. Onze leerlingen hebben gezien 
hun visuele beperking, een latere ontwikkeling van de 
lateralisatie (o.a. voorkeurshand). De lateralisatie is 
van groot belang voor het welslagen van het schrijf- en 
leesproces. In de kleutergroep wordt er gewerkt met de 
methode Schrijfdans. Vanaf groep 3 werken we met de 
methode Pennenstreken en Schrijfvisie, afhankelijk van 
de visueel-motorische vaardigheden van de leerling. 
Alle kinderen leren schrijven (met pen of op de Perkins) 
maar vanaf groep 5 wordt ook het 10-vingerig typen 
geoefend en gebruikt.
Voor kinderen met een achterstand in de fijne moto-
riek is er de mogelijkheid tot een behandeling van een 
Cesartherapeut.

Thematisch werken met kleuters:
Om het leren betekenisvoller te maken is in de kleuter-
groep het lesaanbod geïntegreerd in thema’s die on-
geveer 3 weken duren. In de “werkles” wordt gewerkt 
aan groeps- en individuele doelen met diverse ontwik-
kelingsmaterialen. Aan bod komen dan: voorbereidend 
rekenen en lezen, woordenschat en taalactiviteiten, 
voorbereidend schrijven, handvaardigheid, tactiele en 
visuele training. Deze items zijn over de week inge-
roosterd. Ook is er elke week een les bouwen met 
constructiemateriaal, omdat onze leerlingen door de 
visuele beperking meer moeite hebben met ruimtelijke 
opdrachten.

Rekenen:
We werken met de methode Wizwijs en maken gebruik 
van de leerlijnen van het CED. We volgen de lesrooster-
tabel van de methode. Daarbij wordt meer tijd besteed 
aan het handelend rekenen en minder tijd aan schrifte-
lijke verwerking. Er is specifieke personele inzet bij de 
rekeninstructies. Brailleleerlingen van groep 3 krijgen 
b.v. 3 keer per week rekeninstructie van een brail-
leleraar die de rekenplaatjes dan kan vervangen door 
handelend te laten rekenen met voorwerpen. 
Er worden in de hele school specifieke tastbare reken-
materialen uit o.a. de rekenkist gebruikt. Brailleleerlin-
gen oefenen met tastbare rekentekeningen ook tijdens 
het lesuur tactiel. Ook de slechtziende leerlingen wer-
ken eerst handelend voordat ze overgaan op schriftelijk 
werk.
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Leren leren:
Elke week is er aandacht voor de opbouw in het zelf-
standig werken. Eén keer per periode is er een keuze-
cursus op de dinsdagmiddag. De leerlingen kunnen dan 
uit diverse vakgebieden een les kiezen (drama, koken, 
creatief, ICT, Engels, muziek enz.).

Wereldoriëntatie, burgerschap en seksuele vorming:
We werken themagericht aan de voor onze leerlingen 
meest belangrijke doelen die zijn opgesteld door het 
CED. Elke groep heeft een jaarplanning van de onder-
werpen. Een thema duurt gemiddeld 4 weken. Er is 
altijd een thematafel/ kast met tastbare materialen. 
Ook seksuele vorming komt tijdens deze lestijd aan de 
orde. We kiezen ervoor om aan wereldoriëntatie minder 
lestijd te besteden zodat we meer lestijd overhouden 
voor lezen en taal. Wel worden de kinderen vaardig 
gemaakt in het zelf opzoeken van informatie. 
Eén periode per jaar is er een schoolproject met een 
centraal thema.

Maatschappelijke competenties:
Het vak burgerschap valt deels onder deze lestijd. Het 
onderwijs is gericht op het verwerven van een volwaar-
dige plaats in maatschappij. Wij willen de leerlingen 
leren samenwerken en samenleven in de West-Europese 
samenleving met haar waarden en normen. In de lessen 
“sociaal-emotionele vaardigheden” en tijdens lessen 
wereldoriëntatie wordt dan ook aandacht besteed aan 
‘burgerschap’. De leerlingen oriënteren zich – op hun 
eigen niveau – op hoe mensen met elkaar omgaan, op 
hoe mensen problemen oplossen en op hoe mensen 
zin en betekenis geven aan hun bestaan. Het gaat over 
de deelgebieden democratie, participatie en identi-
teit. Het pedagogisch klimaat dat we hierbij scheppen 
ondersteunt dit: een klimaat waarin gelijkwaardigheid, 
acceptatie en respect voor elkaar centraal staan.
Er is een SO leerlingenraad en onze school is een 
stembureaulocatie met aanpassingen voor de visuele 
beperking. 

Sociaal-emotionele competenties:
Elk schooljaar starten we met ‘de gouden weken’ om 
de groepsvorming te bevorderen. Ook worden ou-
ders met hun kind in die weken uitgenodigd voor een 
startgesprek. Wij richten ons in de zociaal emotionele 
ontwikkeling (SEO) - lestijd op de gebieden die de me-
thode Leefstijl aangeeft. Energizers worden ook tijdens 
andere lessen gebruikt. De leerlingen werken regel-
matig samen en helpen elkaar. De groepsleraar begint 
elke dag met het benoemen van het dagprogramma. 
De leerlingen sluiten elke dag af met het benoemen 
van het geleerde en/ of datgene waar ze de rest van de 

week mee aan de slag willen. Ook tijdens het eten en 
drinken in de kleine pauze is er ruimte om met elkaar 
ervaringen te delen. Wekelijks is er aandacht voor het 
omgaan met de eigen beperkingen. Er wordt gewerkt 
aan de doelen uit de kritische succesfactoren die zijn 
opgesteld voor onze doelgroep. Komend schooljaar 
gaan we hiervoor een meetinstrument implementeren.

Topografie:
Vanaf groep 6 krijgen leerlingen topo-instructie door de 
groepsleraar. Er wordt gewerkt met visueel en tactiel 
aangepaste topo-kaarten. De kinderen krijgen huiswerk 
mee om het geleerde in te prenten. In de jaren voor 
groep 6 wordt stapsgewijs gewerkt aan de opbouw van 
ruimtelijke oriëntatie op het platte vlak (voor braille 
leerlingen met methode ‘An en Jan’ en ‘Waar ben ik’). 

Muziek:
Elke groep heeft 1 keer per week muziekles van een 
vakleraar muziek.

Bewegingsonderwijs:
Alle groepen hebben 3 keer per week gym. Deze lessen 
worden gegeven door een vakleraar gym. Er zijn lessen 
turnen en spel. Vanaf groep 3 is er tijdens de uren ‘spel’ 
gesplitst gym. Deze splitsing van groepen is bij spel 
afhankelijk van de visuele beperking. 

Spel en buitenspel:
Tijdens het spel is er aandacht voor de competenties 
samenspel en omgang met andere kinderen. Voor de 
kleuters wordt spel gezien als onmisbare lestijd voor 
het specifieke leren. Omdat onze leerlingen de spel-
materialen niet vanzelf “zien” wordt begeleid spel 
specifiek aangeboden per klas door de groepsleraar. 
Eén keer per week zijn er begeleide spelactiviteiten 

Leerlingen in de gymzaal
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tijdens het buitenspelen zodat de kinderen buiten spel-
letjes leren en samenspelen. Ook wordt in de groepen 1 
t/m 4 structureel een gezelschapsspel aangeboden.

Handvaardigheid:
Eén keer per week is er een les handvaardigheid. De 
opdrachten zijn veelal gericht op de thema’s van 
wereldoriëntatie.

Tactiele, visuele training en tekenen:
Brailleleerlingen hebben wekelijks een lesuur “tactiel” 
waarbij o.a. gewerkt wordt aan de doelen op basis van 
de afname van Tactiel Profiel. Ook het leren omgaan 
met tastbare tekeningen wordt hier geoefend. De an-
dere leerlingen hebben wekelijks tekenles met visuele 
doelen. Ook werken zij regelmatig aan individuele doe-
len voor kijktraining. 

Praktische redzaamheid:
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zien wij als belang-
rijke doelen in ons onderwijs. 
De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en be-
hoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren volgens 
een groepsplan: zelf aankleden, eten en drinken, tafel-
dekken, afwassen, opruimen en schoonmaken.

Engels:
Leerlingen volgen in hun laatste twee SO jaren Engelse 
les. We werken met de methode Hello World.

Verkeer en mobiliteit:
Verkeerslessen worden veelal geclusterd tijdens 
projecten. Elk jaar is er aandacht voor de ‘dag van de 
witte stok’ (op 15 oktober). Mobiliteit als onderwijs 
voorwaardelijk doel wordt individueel aangeleerd door 
collega’s van Visio R&A.

ICT:
Kleuters leren omgaan met de Ipad en werken met de 
Bee Bots. Er is gestart met de lessen ‘leren program-
meren’. Alle leerlingen vanaf groep 3 maken ook kennis 
met de computer. Vanaf groep 6 wordt gewerkt aan ICT 
doelen waaronder het werken met sneltoetsen. Kinde-
ren die AVI 5/ E4 beheersen krijgen in een klein groepje 
één keer per week typ les op dinsdag van 14:00-15:00 
uur. Deze lessen duren gemiddeld 20 weken. Hierbij 
hoort ook wekelijks typehuiswerk. 
De typ-methode van Eduvip kan ook thuis gebruikt 
worden; de leerlingen krijgen inloggegevens. Alle leer-
lingen werken met een leerling-account waarbij hun 
individuele instellingen zoals lettergrootte, contrast, 
spraakondersteuning en dergelijke zijn verwerkt. 
Brailleleerlingen krijgen ICT les met behulp van een 

leesregel en leren werken met alle sneltoetsen in 
plaats van de muis. 

Eigen doelen:
Afhankelijk van het uitstroomperspectief van de leer-
ling wordt in de hogere groepen tijd voor individuele 
doelen ingeroosterd. In de groepsbesprekingen en de 
adviesbespreking worden de specifieke aandachtsge-
bieden per individuele leerling vastgesteld. De leerling 
heeft inzage in de eigen vorderingen op de leerlijnen 
en heeft een belangrijke rol in het formuleren van de 
doelen en het inroosteren ervan in zijn weektaak cq 
huiswerktaak. 
 
Afkortingen:
 - SO  speciaal onderwijs
 - LVS  leerling volg systeem
 - CED  centrum educatieve dienst
 - OVM  ontwikkeling volg model
 - AVI  afkorting voor leesniveau
 - SEO sociaal  emotionele ontwikkeling
 - R&A    revalidatie en advies

Lesuren van het SO-MB 
In de MB afdeling worden de doelen van het CED als lei-
draad gebruikt om de lessen te plannen. Waar mogelijk 
wordt er in groepjes instructie gegeven maar het is ook 
mogelijk dat een leerling een individueel programma 
heeft en alleen met de groepsactiviteiten (kringgesprek, 
muziek-/gymles) meedoet. 

De Reuze Rups is een gemixte groep van kleuters met 
normaal lerende, moeilijk lerende en zeer moeilijk 
lerende kleuters. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten 
waarbij de leerlingen leren luisteren naar elkaar, samen 
een spel te spelen, samen muziek te maken of een 
groepswerk te knutselen maar er zijn ook individuele 
doelen per leerling. Er wordt gewerkt aan het voorbe-
reidend rekenen, voorbereidend lezen, taal en voorbe-
reidend schrijven.

In de groep de Kameleon van het SO-MB wordt iedere 
dag aandacht besteed aan lezen, rekenen en taal. De 
verwerking en het niveau waarop de leerling bezig is 
met deze vakken is afhankelijk van de mogelijkheden 
van de leerling. In het leesonderwijs vinden we het 
niet alleen van belang dat de leerling, indien mogelijk, 
technisch goed leest maar ook dat de leerling begrijpt 
wat het leest. Per leerling worden er doelen gesteld per 
vak, zowel in een groepsplan als in een individueel plan. 
De vakken muziek, techniek en bewegingsonderwijs 
worden gegeven door vakdocenten. 
Betekenisvol onderwijs vinden wij erg belangrijk voor de 
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MB-leerlingen; daarom wordt er veel aandacht besteed 
aan praktische vaardigheden zoals klokkijken, geld 
rekenen, wegen en meten. Gedurende de gehele dag is 
er veel aandacht voor het oefenen van zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid; van het omkleden voor de gymles, 
het dichtmaken van je rits tot het leren een boterham 
te smeren.

Verantwoording onderwijstijd en lestabel VSO en VSO-MB 

Schooltijden 

 Maandag:  08.30 uur – 15.00 uur
 Dinsdag:  08.30 uur – 15.00 uur
 Woensdag:  08.30 uur – 13.15 uur
 Donderdag:  08.30 uur – 15.00 uur
 Vrijdag:  08.30 uur – 15.00 uur

Middagpauze van 12.00 uur – 12.45 uur

Nederlands 2 2 1

Lezen 2 2 1

(Redzaamheids)Rekenen 2 2 1

Omgangskunde 1,5 1,5 1,5

Techniek 2 2 2

Koken/wonen/horeca 2 2 3

Schoonmaak 1 1 1

Leren leren 1 1 1

Zelfzorg/hygiëne 1 1 1

Mens en maatschappij 2 2 2

Culturele oriëntatie en expressie 2 2 1

Bewegingsonderwijs 1,5 1,5 1,5

ADL/ zelfredzaamheid 1 1 1

Muziek 1 1 1

Groen 2 2 2

Omgaan met media 1 1 1

Specialisatie praktijk en stagegesprekken   3

Kantoorpraktijk 1,5 1,5 1,5

Totaal 26 ,5 26,5 26,5

Vak Oriëntatiefase  Specialisatiefase Transitiefase

Lestabel VSO-MB

Uitleg bij lestabel VSO-MB 
De VSO MB groepen hebben een vast lokaal en worden 
begeleid door een leraar en onderwijsassistenten. De 
cognitieve vakken zoals taal, lezen en rekenen worden 
door de leraar gegeven. Daarnaast worden de lessen 
horeca, techniek, muziek, bewegingsonderwijs, groen 
en omgangskunde door een vakleraar gegeven. 
Stage is ook een belangrijk onderdeel van het onder-
wijsprogramma en hierbij worden de leerlingen onder-

steund en begeleid door de stage coördinator. 
Zoals bij het SO MB geldt ook voor het VSO MB dat het 
betekenisvol leren erg belangrijk is. De lessen staan 
nog meer in relatie tot de praktijk; wegen wordt geoe-
fend tijdens het koken, begrijpend lezen wordt geoe-
fend met het lezen van een recept of een gebruiks-
aanwijzing en geld rekenen wordt geoefend met het 
boodschappen doen. 
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Nederlands 2 2 2 2 2

Engels 1 1 1 1 1

Wiskunde/rekenen 2 2 2 2 2

ICT 1 1 1  

Muziek 1 1 1 1 1

Techniek 3 3 1,5 1,5 1,5

Bewegingsonderwijs 2 2 2 1 1

Mentorles 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Verzorging 3 3 3 1,5 1,5

Omgangskunde 1 1 1 1 1

Dienstverlening 2,5 2,5 1 1,5 1,5

C&M 1,5 1,5 1,5 1 

Groen/biologie 3 3 2 1,5 1,5

Kantoor/ winkel 2 2 2 1,5 1,5

Schoonmaken    2,5 0,5

Stage   4 6 9

Totaal 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5

Lestabel Praktijkonderwijs (PRO)

Nederlands 3 2 2 2

Engels 2 2 2 2

Frans 2   

Duits  2 2 2

Wiskunde 3 2 2 2

NASK  2 2 2

Biologie 2 2 2 2

Geschiedenis 2 1  

Aardrijkskunde 2 1  

Economie  2 2 2

Maatschappijleer   1 

Rekenen 1 1 1 1

ICT 1   

Muziek 1,5 1 1 

Techniek 2 2  

Bewegingsonderwijs 2 2 2 1 

Verzorging 2 2  

Omgangskunde 1 1 1 1

Studie uur 1 1,5 1,5 0,5

D&P (dienstverlening en productie,    8,5 8,5
incl mentorles)  

Stage   5,5 5,5

Totaal 26,5 26,5 26,5 26,5

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 

Lestabel VMBO-BB
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 

Lestabel MAVO (VMBO-TL)

Nederlands 3 2 2 2

Engels 2 2 3 3

Frans 2  3 3

Duits  2 3 3

Wiskunde 3 3 3 3

NASK  1,5 3 3

Biologie 2 1,5 3 3

Geschiedenis 2 1 3 3

Aardrijkskunde 2 1 2 2

Economie  1,5 3 3

Maatschappijleer   3 

Maatschappijleer 2    3

Rekenen 1 1 1 1

ICT 1   

Muziek 1,5 1 2 (optioneel) 2 (optioneel)

Techniek 2 2  

Bewegingsonderwijs 2 2 2 1 (optioneel)

Verzorging 2 1,5  

Omgangskunde 1 1 1 1

Studie uur 1 1,5  

Decanaat   1 1

Totaal 26,5 26,5 26,5 26,5



15

Nederlands  3 2 3 3 3

Engels  2 2 3 3 3

Frans 2  2 3 3

Duits  2 2 3 3

Wiskunde A  3 3 3 4 4

Natuurkunde   1,5 1,5 3 3

Scheikunde    1,5 3 3

Biologie  2 1,5 1,5 3 3

Geschiedenis  2 1 1 3 3

Aardrijkskunde 2 1 1  

Economie  1,5 1,5 3 3

Maatschappijleer     2 

M&O    2 2

Spaans    2 2

Bedrijfseconomie    2,5 2,5

MAW    2,5 2,5

Rekenen 1 1 1 1 

ICT 1    

Filosofie     2,5 2,5

Muziek 1,5 1 1  

Techniek 2 2   

Bewegingsonderwijs 2 2 2 1 1

Verzorging 2 1,5   

Omgangskunde/decanaat 1 1 1 1 1

Studie uur 1 0,5 0,5  

Totaal 26,5 26,5 26,5  

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5

Lestabel HAVO

Onderwijsopbrengsten
SO
Binnen Visio willen we “opbrengst gericht werken”. Dit 
is een manier van werken die uitgaat van de optimale 
leeropbrengsten van de leerlingen met een visuele 
beperking. De hoogste leeropbrengsten zijn te behalen 
met een groepsaanpak. Als school hebben we daarom 
eerst bepaald wat onze basisaanpak in de groepen is. 
Meer dan 50% van onze leerlingen stroomt uit naar 
VMBO TL (MAVO) binnen het VSO. Voor onze SO afdeling 
is het “basisarrangement” daarom: uitstroom VMBO TL.
Dit betekent dat we het onderwijsaanbod zo opgesteld 
hebben dat leerlingen met een basisarrangement 
kunnen uitstromen naar VMBO TL. 
Er zijn echter ook leerlingen die een ander ontwikkel-
perspectief hebben zoals uitstroom naar Praktijkonder-
wijs of naar VMBO BB/KB. Deze leerlingen volgen een 
intensief arrangement voor de meeste vakken. Kinde-
ren die als ontwikkelperspectief HAVO hebben krijgen 

met name in de hoogste groepen een verdiept arrange-
ment met extra instructies en oefenstof. 

Voor de SO afdeling werken we in instructiegroepen 
aan de kerndoelen van het basisonderwijs. We heb-
ben onderwijsplannen opgesteld die uitgaan van onze 
opgestelde leerlijnen. De uitstroomperspectieven van 
de leerlingen zijn gekoppeld aan deze leerlijnen. Deze 
worden geëvalueerd en weergegeven in het OPP. 
Twee keer per jaar wordt het OVM ingevuld door de 
groepsleraren en worden de behaalde Cito-toetsscores 
van het leerlingvolgsysteem bekeken om vast te stel-
len of een leerling scores heeft behaald die passen 
bij het uitstroomperspectief. Als dit klopt, volgt een 
leerling het daaropvolgende half jaar een basisarran-
gement voor dat vak. Als een leerling veel lager scoort 
dan bij haar/zijn uitstroomperspectief past, volgt 
een intensief arrangement met verlengde instructie 
en begeleide verwerking. Als een leerling veel hoger 
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scoort dan bij uitstroomperspectief past, volgt hij/zij 
een verdiept arrangement of besteedt meer tijd aan 
een ander vak. In het OPP van de leerling staat vermeld 
of het leerrendement van de leerling passend is bij het 
uitstroomperspectief.

Sinds 2015 zijn we binnen Visio onderwijs bezig om op 
de SO-afdeling “schoolfoto’s” te maken van de gemid-
delde schoolresultaten van verschillende vakken. Een 
schoolfoto geeft ook op individueel niveau aan wat het 
leerrendement van de leerling is geweest in het afgelo-
pen jaar en daarbij kunnen we ook de opbrengsten van 
de toetsen omzetten in een gemiddeld Leer Rendement 
Quotiënt (LRQ) op groeps- en schoolniveau. Naast het 
basisarrangement heeft onze school ook een ambitie-
niveau. Dat is het streven dat we als schoolgemiddelde 
willen bereiken.
Op ons SO in Rotterdam hebben we als ambitie gesteld 
om een gemiddeld LRQ per vak te behalen van 75. Voor 
alle scholen van cluster 1 van Visio en Bartiméus is de 
ambitie gesteld op 67,5.

Op grond van de toets gegevens van januari 2021 ziet 
u hier de opbrengsten van een aantal vakken met een 
gemiddeld school-LRQ:
 - Technisch lezen woorden gemiddeld LRQ: 77 
 - Technisch lezen zinnen gemiddeld LRQ: 96
 - Rekenen:    gemiddeld LRQ: 66
 - Spelling:    gemiddeld LRQ: 71
 - Woordenschat:   gemiddeld LRQ: 77
 - Begrijpend lezen:   gemiddeld LRQ: 81

Conclusie van bovenstaande gegevens is dat de meeste 
vakken op of boven ons ambitieniveau scoren, behalve 
rekenen. Spelling zit wel op het cluster 1 brede ambi-
tieniveau. Zichtbaar is dat het afgelopen jaar extra veel 
aandacht is besteed aan technisch en begrijpend lezen. 
Hierdoor is de uitkomst significant hoger dan de jaren 
hiervoor. De hoge score op technisch lezen schrijven 
we toe aan het opbouwen van leesplezier en het feit 
dat steeds meer leerlingen ook thuis in aangepaste 
leesvormen lezen. Komend jaar willen we nog meer ex-
tra aandacht besteden aan rekenen en rekeninzicht en 
daarnaast het automatiseren van sommen -20 en het 
automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging. 
Wat betreft spelling willen we ons richten op uniforme 
taal en dezelfde spellingsregels door de hele school 
zodat de spellingsregels goed ingeprent worden en de 
kinderen deze ook leren toepassen bij nieuwe woorden.

Sociaal, emotionele opbrengsten
Binnen SO van cluster 1 gebruiken we het OVM (ontwik-
keling volg model) om sociale opbrengsten te meten. 

De 4 basale lijnen waarmee we werken zijn: 
 - 1.1. Zelfbeleving, zelfbesef
 - 1.2. Zelfstandigheid, autonomie
 - 1.3. Zelfredzaamheid
 - 1.4. Emotioneel welbevinden 

Als ambitie voor de sociaal-emotionele opbrengsten 
streven we binnen het SO naar een ontwikkelingsni-
veau (ON) van gemiddeld 90 of hoger op de 4 basale 
leerlijnen van OVM. Deze ambitie is alleen nog niet 
behaald bij emotioneel welbevinden. We zien dat met 
name kinderen die pas bij ons op school komen hier 
lager op scoren en dat er vooruitgang is in de loop 
der SO jaren. Komend schooljaar willen we dit verder 
uitwerken met het implementeren van de ‘kritische 
succesfactoren’. Om per leerling te evalueren of de 
sociaal emotionele ontwikkeling verloopt volgens het 
gestelde uitstroomperspectief van de leerling, maken 
we gebruik van het Gespecialiseerd Onderwijs (‘GO’) 
doelgroepenmodel (voorheen: LESCO). Het behaalde 
ontwikkelingsniveau op de basale lijnen van OVM 
leggen we naast de kolom sociaal emotionele ontwik-
keling (SEO) van het doelgroepenmodel. In het OPP van 
de leerling staat vermeld of de sociaal emotionele ont-
wikkeling van de leerling passend is bij het uitstroom-
perspectief. 

In de kring met een voelboek

SO MB en VSO MB
Binnen de hele MB afdeling wordt de ontwikkeling van 
de leerling gevolgd met het OVM (ontwikkeling volg 
model). Aan de hand van het volgmodel wordt de ont-
wikkelingsleeftijd van de MB leerling vastgesteld en 
het leerrendement gevolgd. 
De ambitie voor het SO MB is dat 90% van de leerlingen 
een leerrendement behaalt van 100%, dus dat ze op alle 
ontwikkelingslijnen van het OVM voldoende ontwikke-
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ling laten zien om in hun leerroute de lessen te kunnen 
volgen.  
De ambitie is dat VSO MB leerlingen vanaf 18 jaar 
uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding (100%), 
niveau D/E (80%).
De ambitie is dat 80% van de leerlingen binnen een 
leerroute op de totale lijnen basale ontwikkeling OVM 
een leerrendement behalen passend bij hun leerroute. 
We benoemen onze sociale opbrengsten (basale ont-
wikkeling) expliciet in de clusterfoto-analyse. En er 
wordt besproken in hoeverre we hier tevreden mee zijn 
en zo nee, wat onze ambitie is.

Het afgelopen jaar zijn de ambities qua leerrendement 
behaald. Communicatieve redzaamheid blijft een aan-
dachtspunt in alle MB groepen; het inzicht hebben in 
je beperking en daardoor op een adequate manier hulp 
kunnen vragen moet regelmatig besproken worden. 
Voor de meting van de sociale opbrengsten valt op dat 
een aantal leerlingen op de basale ontwikkelingslijnen 
beter presteren dan hun uitstroomperspectief aan-
geeft. Dit komt met name doordat de zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid hoog scoren.

VSO
Binnen het VSO zijn sinds afgelopen schooljaar gevali-
deerde op onze doelgroep aangepaste toetsen beschik-
baar om op dezelfde manier als in het SO een school-
foto te maken en daarmee opbrengsten te meten. 
De resultaten zijn bij het ter perse gaan van deze gids 
nog niet bekend. 

Onze ambitie is echter als volgt:
De VMBO BB/KB leerlingen behalen hun diploma in 4 
jaar en de HAVO leerlingen in 5 jaar met een slagings-
percentage van 90% 
Er is 100 % aansluiting vanuit VMBO BB/KB naar MBO 2/3

Er is 100 % aansluiting vanuit MAVO naar MBO 3/4 en 
HAVO naar HBO (eventueel met tussenjaar bij Visio Het 
Loo Erf) 
De leerroute praktijkonderwijs duurt 5 leerjaren en 90% 
van de leerlingen met een perspectief arbeid stroomt 
vervolgens uit naar een betaalde baan of naar een 
entree opleiding binnen het reguliere MBO
De VSO MB leerlingen stromen vanaf 18 jaar uit naar 
arbeidsmatige dagbesteding (100 %), niveau D/E (80%)
90% van de stages van alle leerlingen wordt beoordeeld 
en afgesloten met een voldoende of hoger
Er is bestendiging van 80 % van alle VSO leerlingen 2 
jaar na uitstroom
100% van de leerlingen in het praktijkonderwijs behaalt 
één of meer IVIO en/of andere certificaten (KPC, SVH)
20 % van de VSO leerlingen (excl. MB) stroomt tussen-
tijds uit naar regulier onderwijs.

 

Leerling leert duiken

In- en uitstroom en bestendiging
In- en uitstroom
Leerlingen kunnen op onze school op verschillende 
leeftijden instromen. Sommige leerlingen stromen in 
als ze vier jaar zijn bijvoorbeeld vanaf een (medisch) 
kinderdagverblijf, of vanuit de vroeg begeleiding van 
Visio. Er zijn ook leerlingen die later instromen vanuit 
het regulier basisonderwijs of regulier voortgezet 
onderwijs. De meesten van hen zullen in de vorige 
setting AOB (ambulante onderwijskundige begeleiding) 
hebben gekregen.

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor het volgen 
van onderwijs op een Visio-school kijken we of de 
leerling een cluster 1 indicatie heeft, daarmee tot de 
doelgroep behoort en of de school kan voorzien in de 
behoeften van de leerling. Tot slot geven we een advies 
of de leerling het beste geplaatst kan worden op een 
Visio-school of op een andere school (bijvoorbeeld 
regulier of mytyl) met ambulante onderwijskundige 
begeleiding (AOB).

Wanneer we de leerling toelaten tot een van de 
Visio-scholen volgen er gesprekken met u als ouder, 
we stellen een instroomprofiel op en de leerling mag 
komen wennen. In het instroomprofiel staan hande-
lingsadviezen en staat beschreven welke leerroute de 
leerling gaat volgen en waar hij naar uit zal stromen na 
zijn carrière op het SO of VSO. Een volgende stap is dat 
u als ouder het vervoer naar school moet regelen. 

Als een leerling de leeftijd van twaalf jaar bereikt 
maakt hij in principe de overstap van het SO naar 
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vervolgonderwijs. Dit kan VSO zijn of regulier VO (met 
AOB). Deze overstap wordt in de Commissie Leerlingen-
zorg (CLZ) zorgvuldig besproken.

Een leerling van het VSO kan uitstromen als er een 
passende vervolgsetting is gevonden. Dit kan dagbe-
steding, arbeid of vervolgonderwijs (bijvoorbeeld MBO) 
zijn. Een leerling kan ook tussentijds uitstromen naar 
een andere V(S)O school. Elk jaar stelt de CLZ vast 
of onze school nog de beste plek is voor deze leer-
ling. Zodra leerlingen het aankunnen om naar regulier 
onderwijs (met AOB) te gaan zal de commissie dit 
aan u als ouder adviseren. De overstap begeleiden we 
altijd zorgvuldig. Door middel van het onderwijskundig 
rapport, eindonderzoek en portfolio verstrekken we 
informatie aan de vervolgsetting. VSO-leerlingen uit de 
niet diploma gerichte leerwegen lopen vaak in de tran-
sitiefase (laatste jaren in het VSO) al meerdere dagen 
stage op de plek waar ze naar uitstromen. Leerlingen 
kunnen maximaal tot het jaar waarin zij 20 jaar worden 
onderwijs volgen op onze school.

Doorstroom
Aan het begin van de schoolloopbaan stellen we voor 
de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. 
Elk jaar bespreken we dit ontwikkelingsperspectief 
met u als ouder en stellen het zo nodig bij aan de hand 
van resultaten of de ontwikkeling van uw kind. De 
doelen en resultaten van het onderwijs leggen we vast 
in groepsplannen en in het ontwikkelingsperspectief-
plan. Tevens leggen we behaalde resultaten vast in een 
leerlingvolgsysteem. Een leerling is tot zijn achttiende 
jaar leerplichtig, maar kan met verlenging tot en met 
zijn twintigste op school blijven. 

Leerlingen binnen het SO stromen op hun twaalfde jaar 
uit naar VSO (bijvoorbeeld Visio Onderwijs Rotterdam), 
regulier voortgezet onderwijs (VO) of VSO MB (meestal 
Visio Onderwijs Rotterdam).

Leerlingen binnen SO MB stromen op hun twaalfde jaar 
intern door naar VSO MB.
De uitstroom van VSO MB verschilt per leerroute. 
De uitstroom van VSO (o.a. PRO) is (zelfstandige) arbeid 
of vervolgonderwijs.

Uitstroom en bestendiging SO
Sinds 2016 zijn 48 leerlingen van SO uitgestroomd: 
 - 33 leerlingen, dus 68% stroomt uit naar het eigen VSO 
of een andere cluster 1 school.

 - 6 leerlingen zijn uitgestroomd naar regulier basison-
derwijs

 - 1 leerling naar ander speciaal onderwijs 

 - 6 leerlingen naar een vorm van regulier voortgezet 
onderwijs

 - 2 leerlingen naar het buitenland

94 % van de uitgestroomde leerlingen had hetzelfde 
uitstroomperspectief in vergelijking met dat bij aan-
vang van het onderwijs op de Visio school.

De gemiddelde bestendiging van de SO leerlingen na 
uitstroom na 2 jaar in de periode 2016-2020 is 92% 
(ambitie is 90%).

Uitstroom en bestendiging VSO:
Sinds 2016 hebben 67 leerlingen ons VSO verlaten: 
 - 7 leerlingen behaalden een volledig HAVO diploma
 - 24 leerlingen behaalden een volledig MAVO diploma  
 - 6 leerlingen behaalden een volledig vmbo BB diploma
 - 7 leerlingen stroomden direct uit naar betaald werk
 - 4 leerlingen gingen naar een HBO
 - 12 leerlingen stroomden uit naar (arbeidsmatige) 
dagbesteding

 - 30 leerlingen gingen naar een MBO school
 - 1 leerling ging naar het VAVO 
 - 1 leerling ging naar een ander VSO (cluster 3)
 - 2 leerlingen stapten over naar een regulier VO
 - 8 leerlingen gingen naar Visio Loo Erf

89 % van de uitgestroomde leerlingen had hetzelfde 
uitstroomperspectief in vergelijking met dat bij aan-
vang van het onderwijs op de Visio school.

De gemiddelde bestendiging van VSO leerlingen na uit-
stroom na 2 jaar in de periode 2016-2020 is 91% (ambitie 
is 90 %).

Conclusies en trends 
 - Lage (tussentijdse) uitstroom SO naar regulier onder-
wijs; een grote groep SO leerlingen stroomt uit naar 
het eigen VSO

 - Toename van de instroom vanuit de AOB naar ons SO
 - Er is een lichte toename van uitstroom van onze 
leerlingen vanuit het SO naar een vorm van regulier 
onderwijs 

 - Er is een toename van leerlingen die vanuit het  
Praktijkonderwijs uitstromen naar betaalde arbeid

 - Vanuit ons Praktijkonderwijs (PRO) stromen leerlin-
gen ook uit naar de entree opleidingen van het MBO 

 - PRO leerlingen behalen ook certificaten op VMBO en 
zelfs op MAVO niveau 

 - Onze leerlingen behalen soms certificaten op meer-
dere niveaus tegelijk (bv een VMBO BB diploma met 
certificaten op MAVO niveau, of een MAVO diploma 
met certificaten op HAVO niveau)
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 - Tussentijdse uitstroom vanuit het VSO vindt wel 
plaats, maar plaatsing in regulier onderwijs lijkt 
steeds moeilijker te worden. Leerlingen worden vaker 
afgewezen op grond van hun visuele beperking

 - Er is een toename van leerlingen die na het behalen 
van hun diploma uitstromen naar een instelling voor 
extra revalidatie

Onderwijskundige ontwikkelingen 
In het jaarplan 2021 zijn de volgende hoofdthema’s voor 
de school geformuleerd:  

Ten aanzien van het primair proces:
 - Integrale samenwerking binnen Visio rondom een 
kind, met een spilfunctie voor onderwijs (Kind & 
Jeugd)

 - High performance onderwijs
 - Leren leren en onderwijskundig vakmanschap
 - ICT-beleid (o.a. vervanging en verbetering van mid-
delen, afstandsleren en het ideale leerboek)

 - Aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving ver-
beteren (actief burgerschap)

 - Vergroting van de ouderbetrokkenheid
 - Per 1 april 2020 zijn wij de trotste bezitter van het 
vignet Gezonde School. 
Het vignet ‘Gezonde School’ is een kwaliteitskeur-
merk voor scholen die werken aan  
het verbeteren van de gezondheid  
van hun leerlingen en mogen  
zich gedurende drie jaar een  
Gezonde School noemen. Op dit  
moment hebben we een vignet  
‘Bewegen en Sport’ en zijn we  
bezig met het behalen van het  
vignet ‘Voeding.’

Ten aanzien van de kwaliteitszorg:
 - Kwaliteitsaudits uitvoeren
 - Data gestuurde onderwijsresultaten
 - Landelijke benchmark cluster 1 op onderwijs- 
resultaten

 - Het invoeren van een nieuw instrument om sociale 
opbrengsten te meten in het VSO

Ten aanzien van het personeel:
- Onderwijskundig vakmanschap
- Sociale veiligheid

Ten aanzien van bestuur en organisatie:
- Passend onderwijs: samenwerken met stakeholders  
 (PO Raad, GO-LECSO, VO Raad, Venster voor  
 Verantwoording etc.)

Muziekuitvoering door leerlingen

Ons team 
De functies en wie is wie?
Schoolleider: Ulco van der Ende. De schoolleider is 
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken binnen de school.
Coördinator SO: Gyntha Goertz. 
Coördinator MB: Ingrid Stekelenburg.
Coördinator VSO: Jacco van der Hoogt.
De SO-groepen, MB-groepen en VSO-groepen hebben 
een eigen coördinator die belast is met de ondersteu-
ning en begeleiding van de leraren en assistenten. De 
coördinator bewaakt tevens het leerlingvolgsysteem en 
is lid van de CLZ (commissie leerlingenzorg).
Groepsleraren SO en (VSO) MB: 
Ingrid Stekelenburg, Tineke van Uffelen, Linda Verhoef, 
Stephanie van Lenningh-Dopper, Alice van de Kraats, 
Lisette Korteweg, Wouter den Engelsman, Rolf 
Schimmer, Ingrid Smit, Joanny van Eden, Klaartje 
Kaptein, Suzanne Nieborg, Corrie Trompers, 
Robbert-Jan van der Tuin, Eva Slootweg, Susanne
van Ravesteijn, Frank van der Weide en Janita Schop.
Iedere groep heeft een eigen mentor/leraar.  
Hij/zij is degene die het overzicht van het totale onder-
wijsproces bewaakt. 
Leraren VSO: Jacomijn Maasland, Robert Steendijk,  
Jacco van der Hoogt, Joke Schuurman, Monique van 
Weissenbruch, Ellen van Megen, Madelon van Rijn, 
Hans Blanken, Deniz Çelik, Eva Slootweg, Berco van 
Rheeden, Irina Cirpus, Ilse Disseldorp, Martijn 
Dennebos en René Simons.
Iedere leerling heeft een eigen mentor of leerlingcoach. 
Hij/zij is degene die het overzicht van het totale onder-
wijsproces bewaakt. De mentor/leerlingcoach monitort  
de voortgang van het leerproces aan de hand van het 
vakwerkplan en het ontwikkelingsperspectief. Mocht u 
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als ouder/verzorger de behoefte hebben om over de  
voortgang van het leerproces te praten, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de mentor/leerlingcoach.
Vakleraar bewegingsonderwijs: Jasper Visser.
Vakleraar muziekonderwijs: Deniz Çelik.
Vakleraar horeca/ koken: Martien Voorrips. 
Vakleraar handvaardigheid en techniek: Ilse Disseldorp 
en Rolf Schimmer.
Leraren individuele begeleiding/ specialisten: 
Tonny van Peppel, Gyntha Goertz, Stephanie van 
Lenningh-Dopper en Tineke van Uffelen.
Onderwijsassistenten en lerarenondersteuners: 
Marga Oude Kamphuis, Marije Bos, Judith Hoogendijk, 
Ruby van Oudenaarden, Milou Groenenboom, Joyce 
Tiemens, Sihem Ettakkouki-Chaibi, Nik Bouterse, 
Manisha Mahesh, Betül Koç, Tom Hendriks en Anesa 
Canic.
Maatschappelijk werk: Karin van der Waal. 
De maatschappelijk werkster werkt onder andere voor 
de Commissie leerlingenzorg van het SO, het MB en het 
VSO. Ze staat altijd klaar voor de leerlingen bij sociaal 
emotionele problemen en ondersteunt het dagelijkse 
onderwijsproces op maatschappelijk–sociaal niveau. 
U kunt de maatschappelijk werker altijd benaderen bij  
zaken als vervoer en extra hulpmiddelen. Onderwijs-
kundige aspecten bespreekt u echter met de betref-
fende docent.
Orthopedagoog: Shaireen Ramautar. 
De orthopedagoog is werkzaam als specialist binnen 
het team. Zij neemt deel aan de commissie leerlingen-
zorg (CLZ) van het SO, het MB en het VSO. Zij onder-
steunt de leraren en geeft hen handelingsgerichte 
adviezen bij het opstellen en uitvoeren van het  
planmatig handelen.
Stagebegeleiding: Eva Slootweg, Milou Groenenboom 
en Berco van Rheeden.
Didactisch onderzoek: Christine Oskamp en Marianne 
van der Vinne.
Systeembeheerder: John Charoe.
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het 
“in bedrijf houden” van alle computers op school.
ICT aandachtsfunctionaris: Robert Steendijk
Oogarts: Kees van Tilburg.
De oogarts is lid van de Commissie van Onderzoek/ 
Multidisciplinair team Kind&Jeugd. 
Schoolarts: Valerie Schokkenbroek.
De schoolarts onderzoekt de kinderen bij het advieson-
derzoek of op aanvraag.
Veiligheids-/pestaandachtsfunctionaris: Monique van 
Weissenbruch.
Zij monitort het sociaal veiligheidsbeleid op de school 
en fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten 
en ander ongewenst gedrag.

Aandachtsfunctionaris bibliotheek en orthotheek: 
Annette Rolloos.
Medewerkers Visio Revalidatie & Advies: Wil Bouw, 
Marijke van den Bosch en Miranda Zwijgers.
Zij zorgen voor training oriëntatie & mobiliteit, training 
algemene dagelijkse levensverrichtingen, tactiele- en 
zientraining en sensorische integratie therapie
Administratie/secretariaat: Allegonda Bos.
Zij verzorgt de administratie van de school. De admini-
stratie is vaak het zenuwcentrum van de school waar 
alle lijnen samen komen en van waaruit de interne 
communicatie begint. 
Conciërge: Aad Merk.
Hij draagt onder meer zorg voor het onderhoud van het 
gebouw, verricht reparaties, regelt bestellingen etc.
Receptie: Annette Rolloos en Luciënne de Wit.
Zij hebben onder meer de zorg voor het aannemen van 
de telefoon, de ontvangst van bezoekers, de zorg voor 
het kopiëren, het brailleren en het zetten van koffie. 
Huishoudelijk personeel: Azra Sipovic, Carla de Vos. 
Zij zorgen ervoor dat de school dagelijks goed schoon-
gemaakt wordt.

Niet bij Visio Rotterdam in dienst maar wel op verzoek 
werkzaam met de leerlingen: 
Cesartherapeut: Sandra Verbrugh.
Logopedie: Logopedisten van de logopedie praktijk 
Mondiaal b.v.  
Stagiaires: Jaarlijks begeleiden wij een aantal stagiai-
res van diverse opleidingen (PABO, Pedagogiek, SPW).

Praktische zaken van A tot Z 
Activiteiten voor het SO en het SO MB 
In de loop van het schooljaar vinden er verschillende 
activiteiten plaats. We vieren Sinterklaas, Kerstmis 
en Pasen. Daarnaast zijn in april de Koningsspelen en 
in oktober besteden we uitgebreid aandacht aan de 
Kinderboekenweek. Op 15 oktober besteden we aan-
dacht aan de “Internationale Dag van de Witte Stok”. 
Eens per jaar vinden projectweken plaats voor de hele 
school. Het schoolkamp is in mei of juni.
De laatste week van het schooljaar organiseren wij het 
eindfeest met het hele SO. Ook het hele jaar door zijn 
er de “bijzondere” lessen in/vanuit de kinderboerderij, 
musea, de stichting kunstzinnige vorming Rotterdam 
en de Openbare Bibliotheek.

Activiteiten voor het VSO MB
In de loop van het schooljaar vinden de volgende 
activiteiten plaats:
 - Introductiedag (eerste schooldag)
 - Internationale Dag van de Witte Stok 
 - Kerstviering, gehele VSO MB
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 - Schoolkamp 3 daagse, gehele VSO MB
 - Diverse projecten, gehele VSO MB
 - Eindfeest, gehele VSO MB
 - Door de leerlingenraad georganiseerde activiteiten 
op gebied van cultuur, sport etc.

  
Activiteiten voor het VSO
In de loop van het schooljaar vinden de volgende 
activiteiten plaats:
 - Introductiedag (eerste schooldag)
 - Internationale Dag van de Witte Stok 
 - Kerstviering, gehele VSO
 - Sportdag(en), gehele VSO
 - Werkweek(en), gehele VSO
 - Diverse projecten, gehele VSO
 - Eindfeest, gehele VSO
 - Door de leerlingenraad georganiseerde activiteiten 
op gebied van cultuur, sport etc. 

  
Bibliotheek
Onze school beschikt over een eigen bibliotheek met 
boeken in zwartdruk en braille. De (braille)boeken lenen 
we uit om kinderen op school en thuis te laten lezen. 
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belang-
rijk het is om zelfstandig te kunnen lezen: ‘meer lezen, 
beter in taal’! Daarom stimuleren wij kinderen ook veel 
thuis te lezen. Kinderen kunnen lid worden van de 
digitale bibliotheek van Passend Lezen: www.passend-
lezen.nl, telefoon: 070 –33 81 500 op werkdagen van 
09:00 –16:00 uur. Hier kunnen voelbare prentenboeken, 
leesboeken en romans besteld worden in zwartdruk, 
braille of Daisy cd-rom. Tot 18 jaar is lidmaatschap 
gratis. Voor jongeren bestaan er tijdschriften in braille, 
in gesproken vorm en in vergrote druk. Voor abonne-
menten kunt u terecht bij Dedicon Grave. Hieraan zijn 
kosten verbonden. U vindt hierover informatie op de 
site www.anderslezen.nl .
  
Buitenschoolse activiteiten voor het SO
We organiseren jaarlijks verschillende buitenschoolse 
activiteiten, excursies en een sportdag. Om het jaar is 
er een schoolkamp van drie dagen. Een aantal weken 
voor het kamp ontvangt u meer informatie over het 
programma en de organisatie van het kamp. Wij gaan 
ervan uit dat al onze leerlingen meegaan met het 
schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp zijn € 50,-. 
Zie ook: Ouderbijdrage.
  
Buitenschoolse activiteiten voor het VSO
Elk schooljaar organiseren we een aantal buitenschool-
se activiteiten. Deze activiteiten duren één dag tot 
maximaal een week (de schoolwerkweek). De school 
organiseert jaarlijks sportdagen waar zowel de leer-

lingen als de leraren aan deelnemen. Ieder jaar organi-
seert het VSO een schoolwerkweek. Dit is voor iedere 
leerling een verplichte activiteit. De kosten bedragen 
€ 150,- voor een kamp in Nederland en € 300,- voor een 
kamp in het buitenland. Zie ook: Ouderbijdrage.
  
Filmen en foto’s op school
Soms worden er foto’s of filmopnames gemaakt bij 
feestelijke gebeurtenissen; deze kunnen worden ge-
publiceerd op open of besloten sites. Als u liever niet 
wilt dat uw kind op de foto of film komt, kunt u dit 
aangeven en hiervoor een formulier invullen dat in het 
dossier van uw kind wordt opgenomen. Soms worden er 
opnames van lessen gemaakt met als doel ons onder-
wijs aan uw kind te verbeteren (School Video Interactie 
Begeleiding); hiervoor hoeven we u geen toestemming 
te vragen. 

Financiële regelingen
Financiering 18+ 
Onze school biedt onderwijs tot 20 jaar tenzij er eerder 
geen onderwijs doelen meer te behalen zijn. Jongeren 
kunnen vanaf hun achttiende jaar een Wajong uit-
kering aan vragen, tenzij ze nog een opleiding volgen 
of naar school gaan. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: (http://www.uwv.nl/particulieren/wajong/
wajong-2015/jong-een-ziekte-of-handicap/index.
aspx#kan-ik-met-wajong-een-opleiding-volgen)  
Schoolgaande jongeren en studenten vanaf 18 jaar 
kunnen wel een beroep doen op de wet werk en bijstand 
(WWB): (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bij-
stand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-
bijstand.html). Ouders kunnen deze bijstandsuitkering 
aanvragen bij hun gemeente. De leerling heeft recht 
op bijstand vanaf de dag dat bij de gemeente bijstand 
wordt aangevraagd. Het is de eigen verantwoordelijk-
heid van ouders dat dit op tijd gebeurt.
Na de aanvraag bij de gemeente volgt er een individuele 
beoordeling of de leerling recht heeft op een bijstands-
uitkering. Waarschijnlijk zullen de leerlingen van onze 
scholen vrijstelling krijgen voor het zoeken naar werk. 
Op grond van het “op weg helpen naar een zo zelfstan-
dig mogelijk leven” kunnen de twee jaar onderwijs die 
nog resten vermoedelijk goed gekeurd worden. Dit blijft 
echter wel afhankelijk van de individuele beoordelaar 
van de gemeente.
TOG (Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende 
Gehandicapte kinderen) 
Wanneer u thuis een kind met een beperking verzorgt 
in de leeftijd van drie tot achttien jaar, dat daarnaast 
een zorgindicatie heeft van tien uur zorg of meer per 
week zou het kunnen zijn dat u in aanmerking komt 
voor de tegemoetkoming TOG. Wij verwijzen u naar de 

https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek
https://www.dedicon.nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/?friendlyurl=/particulieren/wajong
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/?friendlyurl=/particulieren/wajong
https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/?friendlyurl=/particulieren/wajong
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
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website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl .
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 tegemoetkoming 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 aan-
vullende toelage. Indien de jongere op kamers woont, 
is de toelage hoger dan wanneer bij ouders gewoond 
wordt. Gebruik de rekenhulp om te zien hoeveel toe-
lage mogelijk is. Voor meer informatie over deze rege-
ling wordt u verwezen naar DUO.
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom kan aan-
spraak gedaan worden op de WLZ; een eenmaal afge-
geven indicatie is levenslang geldig. De indicatie kan 
aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Om te beoordelen of iemand in aanmerking 
komt voor zorg, neemt het CIZ samen met u uw ge-
zondheid of de gezondheid van uw kind en uw woon- en 
leefsituatie onder de loep. U kunt aangeven bij het CIZ 
of u zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget 
(PGB) wilt ontvangen. De voorwaarden om PGB te kun-
nen aanvragen zijn erg aangescherpt. Verdere informa-
tie kunt u vinden via de website van het CIZ: 
www.ciz.nl of www.hoeverandertmijnzorg.nl  
Zorgverzekering
Voor onderzoeken en behandelingen bij volwassen 
cliënten door Visio moet een beroep gedaan worden op 
de zorgverzekering. Bij hulpvragen zal de medewerker 
van het Cliëntservicebureau van Visio die met u bespre-
ken; deze medewerker kan u helpen indicaties aan te 
vragen..
Gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc.
Voor het regelen van zorg, hulp of financiële steun voor 
gehandicapten, chronisch zieken en ouderen kunt u de 
gezamenlijke website van overheden, UWV, CIZ, etc. 
bezoeken: www.regelhulp.nl  
 
Gymkleding voor het SO en VSO
Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen sportkle-
ding dragen, zoals een gymshirt, gym of trainingsbroek 
en gymschoenen.
  
Hoofdluis
Hoofdluis is een vervelend probleem, zowel voor de 
thuissituatie als op school. Indien u bij uw kind hoofd-

luis constateert wordt u verzocht direct contact op te 
nemen met de leraar van uw kind. Op school nemen wij 
dan onze maatregelen en lichten de overige ouders van 
de groep in. Vanuit school kunt u informatie krijgen over 
de bestrijding van hoofdluis. Wij vragen alle ouders en 
verzorgers om hun medewerking om erger te voorkomen.
  
Leerlingenraad
Er is een actieve leerlingenraad in het SO, in de MB en 
in het VSO.

Lesgeld
Voor onze leerlingen is geen lesgeld verschuldigd.
  
Lesuitval 
In het SO en SO MB is geen lesuitval; er wordt gewerkt 
met interne vervanging. De lesuitval binnen het VSO 
proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, maar is 
soms onvermijdelijk. Bij uitval van een les of bij een 
tussenuur blijven leerlingen op school; het lesrooster 
wordt zo mogelijk aangepast. Net als voorgaande jaren 
zijn er ook in dit schooljaar maximaal vijf studiedagen 
gepland. Over studiedagen wordt u vooraf door de 
school geïnformeerd.
  
Lunchpakket voor het SO en SO MB 
Alle leerlingen blijven in de middagpauze over op school 
in de eigen groep. Ze brengen hun eigen lunchpakketje 
mee. Het is niet toegestaan om snoep, chips, koek en 
frisdrank of energydrank tijdens de pauze te nuttigen. 
Gezonde tussendoortjes als fruit, cracker, liga, sultana 
of ontbijtkoek zijn wel toegestaan.   

Opvang in de ochtend en overblijven voor het SO en 
(V)SO-MB 
De meeste SO en SO MB leerlingen komen per taxi naar 
school. De groepsleraar vangt de leerlingen ’s ochtends 
op. Tussen de middag blijven de leerlingen op school en 
eten zij in de eigen groep onder verantwoordelijkheid 
van de groepsleraar.
  
Ouderbijdrage
De vrijwillige bijdrage voor (activiteiten van) de ouder-
raad is € 27,50. Om het SO-schoolkamp te kunnen 
bekostigen vragen wij een bijdrage van € 50,- per
kamp. Uitgangspunt is dat leerlingen drie keer in hun 
SO-tijd op kamp gaan. Om het VSO-schoolkamp te 
kunnen bekostigen vragen wij een bijdrage van € 150,-. 
Voor buitenlandse reizen bedraagt dit € 300,00. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van 
onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of 

https://www.svb.nl/nl/
https://duo.nl/images/aanvraag-tegemoetkoming-scholieren.pdf
https://duo.nl/particulier/rekenhulpen/rekenhulp-tegemoetkoming-scholieren.jsp
https://www.ciz.nl/
https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
https://www.regelhulp.nl/regelhulp
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willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we 
ook niet. 

Ouderraad 
De school heeft een actieve ouderraad. De ouderraad 
helpt met het organiseren van feesten zoals Sinter-
klaas en Kerst. Regelmatig organiseert de ouderraad 
een grote bijeenkomst zoals een winterfair of een 
familiedag. 
  
Schoolbenodigdheden voor het SO en het SO MB 
Alle nodige materialen binnen het SO worden door 
de school verstrekt. De aanschaf van een laptop met 
brailleregel of andere specifieke hulpmiddelen voor 
gebruik op school of thuis, loopt via de verzekering van 
de ouders.
  
Schoolbenodigdheden voor het VSO
De schoolboeken krijgen de leerlingen in bruikleen van 
school. Leerlingen kaften de boeken zelf. Indien boeken 
kwijtraken of beschadigd worden, is de leerling hier-
voor verantwoordelijk. De leerling moet dan de kosten 
van reparatie of aanschaf van nieuw materiaal betalen. 
Zelf zorgt de leerling voor aanschaf van: rekenmachine, 
liniaal, agenda en schrijfmateriaal. 
De leerlingen kunnen een kluisje ter beschikking krijgen 
om spullen en materialen op te bergen. De borg hiervoor 
bedraagt € 7,50.

SISA
Visio onderwijs is aangesloten bij SISA. SISA staat voor 
Signaleren en Samenwerken. SISA is de verwijsindex 
risicojongeren (VIR) van de gemeente Rotterdam e.o. 
De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk 
digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen 
kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. 
Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook 
bekend is bij zijn collega’s. Hulpverleners van de ver-
schillende instanties kunnen dan met elkaar overleg-
gen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. 
Het gaat hierbij om betrokkenheid en samenwerken.
  
Te laat komen, afwezigheid, overblijven voor het VSO
Onze VSO-leerlingen zijn zélf verantwoordelijk om op 
tijd aanwezig te zijn in de lessen. Wij verwachten dat 
zij minimaal vijf minuten voor aanvang van de les op 
school zijn. De afspraken met taxi’s moeten zo ge-
maakt worden dat op tijd aanwezig zijn mogelijk is. 
Als er problemen zijn met op tijd op school komen, 
moet de leerling dit tijdig doorgeven aan de mentor. 
Leerlingen blijven tussen de middag op school over. 
Er is dan gelegenheid te lunchen. Leerlingen van het 
eerste leerjaar mogen in de pauzes niet van het school-
terrein; leerlingen vanaf januari in het tweede leerjaar 
alleen na positieve screening op mobiliteit en met 
schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers. 

Traktaties binnen het SO en SO MB 
Wanneer uw kind jarig is besteden wij daar graag aan-
dacht aan. In principe wordt de activiteit gevierd bin-
nen de eigen groep. Soms willen kinderen alle groepen 
langs. Natuurlijk staan we dat toe. Indien uw kind wil 
trakteren adviseren wij u vooraf contact op te nemen 
met de groepsleraar of mentor, aangezien sommige van 
onze kinderen gehouden zijn aan een dieet.
  
Traktaties binnen het VSO
Wanneer uw kind voor zijn verjaardag op school wil 
trakteren, dan mag dat. Wel verzoeken wij u dit op een 
gezonde en bescheiden wijze te doen.

Vakantie
De overheid stelt elk jaar de vakantieperiodes vast, 
met name in verband met de vakantiespreiding. 
Wij houden ons zoveel mogelijk aan het advies van de 
overheid.

Leerlingen meten hun voeten



24

Het vakantierooster van het schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie  18-10-2021  t/m  22-10-2021

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

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

Pasen  15-04-2022  t/m  18-04-2022

Meivakantie +  25-04-2022  t/m  06-05-2022
Koningsdag  
Hemelvaart  26-05-2022  t/m  27-05-2022

Pinksteren 06-06-2022

Zomervakantie  11-07-2022 t/m  19-08-2022

Studiedagen 2021-2022
Gedurende het schooljaar plannen we studiedagen. 
Uw kinderen zijn dan vrij. De studiedagen zijn gepland 
op: 4 oktober 2021, 24 december 2021, 26 januari 2022, 
14 april 2022, 19 april 2022 en 8 juli 2022
    
Verlof buiten schoolvakanties om
Extra verlof is niet mogelijk tenzij er sprake is van 
artikel 13 A van de leerplichtwet. Er zijn twee soorten 
verlof:
1 extra vakantieverlof
2 extra verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Voor beide soorten geldt dat er een maximum van tien 
dagen aan verbonden is. 
Bij 1 is alleen sprake van toekenning van verlof indien
aantoonbaar is dat een van beide ouders door de 
specifieke aard van zijn/haar beroep niet in staat is om 
tijdens de schoolvakanties vakantie te genieten. Verlof 
dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie 
van de school. Hiervoor is formulier beschikbaar bij de 
administratie van de school. Verlof kan nooit worden 
toegekend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 Bij 2 kan verlof worden toegekend als het gaat om 
bijzondere, plezierige of minder plezierige gebeurtenis-
sen zoals verhuizingen, gezinsuitbreiding, overlijden, 
huwelijk e.d. Ook dit verlof dient schriftelijk te worden 
aangevraagd bij de directie van de school. 
Indien er voor meer dan tien dagen verlof wordt aange-
vraagd of genomen dan dient de directie de aanvraag 
te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Indien de directie van de school het nodig vindt kan er 
overleg met de leerplichtambtenaar plaatsvinden. 
  
Vervoer van en naar school
Het vervoer van de leerlingen valt onder de verant-
woordelijkheid van de ouders. Dit betekent dat u de 
kinderen zelf naar en van school brengt of haalt of u 
regelt dit, via de gemeente, met een taxibedrijf. 
Het aanvraagformulier wordt jaarlijks door de ouders 
ingevuld, de ondersteunende verklaring van de 

Commissie van Onderzoek wordt door de school naar de 
betreffende gemeente verzonden. Graag vernemen wij 
van u aan het begin van het schooljaar de naam en het 
telefoonnummer van het taxibedrijf. De maatschappe-
lijk werker kan u eventueel behulpzaam zijn.
  
Website
Via de website van Visio Onderwijs Rotterdam 
www.visio.org of het Ouderportal van ParnasSys, ons 
leerlingadministratiesysteem, kunt u zich op de hoogte 
stellen van het actuele nieuws van de locatie, maar ook 
documenten en foto’s bekijken en downloaden. U wordt 
dringend verzocht regelmatig de site of het ouderpor-
tal voor nieuws te raadplegen.
  
Ziekmeldingen en schoolverzuim
Indien uw kind door ziekte of doktersbezoek afwezig is, 
dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de recep-
tie van de school tussen 08.00 - 8.30 uur. U moet zelf 
het vervoersbedrijf inlichten! Bij niet gemelde afwezig-
heid van de leerling nemen we zo snel mogelijk contact 
op met de ouders en zijn wij genoodzaakt de leerling te 
registreren als ongeoorloofd afwezig. 

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

https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs/adressen-onderwijs/onderwijs-rotterdam
https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs/adressen-onderwijs
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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

Volg ons op:
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