
In Vogelvlucht Oktober 2019 Pagina 1 van 7 

 

 

 

 
 
 
 

In Vogelvlucht  
  Mededelingenblad   Mytylschool  Eindhoven     

 
  

Jaargang 33 Nummer 2 december 2019 

In dit nummer onder meer:  

 Informatieavond zorg in onderwijs 

 Verlofaanvragen 

 Branchegerichte cursus 
 

 

 Levend verlies 

 BSO SWZ 

 Only Friends Eindhoven 
 

 

 

 

 

Van de directie 
 

Zorg in onderwijs verandert - informatieavond 
In de vorige In Vogelvlucht hebben we u al op de hoogte gebracht van het feit dat zorg in onderwijs aan 
het veranderen is.  
 
In het kort: het onderwijs op onze school van uw zoon of dochter wordt sinds 2015 door het 
samenwerkingsverband waar uw zoon of dochter vandaan komt vergoed. Indien uw zoon of dochter 
zorg nodig heeft dient een beroep te worden gedaan op de gemeente. Voor de meeste van onze 
leerlingen geldt dan de jeugdwet.  Aanvragen daarvoor lopen via ouders. Onder zorg verstaan we alles 
van toiletbezoek tot sondevoeding tot hulp bij omkleden.  We hanteren daarbij de term 
“leeftijdsadequaat”. Dat houdt in dat een beroep gedaan moet worden op de jeugdwet als een leerling 
niet leeftijdsadequaat kan handelen (bv. in zelfverzorging). In het volgende stroomschema kunt u dit 
terugvinden: link 
 
Afgelopen jaren hebben we beperkt beroep gedaan op de jeugdwet. Veel hebben we zelf gedaan vanuit 
onderwijsmiddelen. 
Dat moeten we nu gaan veranderen. De minister geeft dit ook aan in de derde Kamerbrief over zorg in 
onderwijs: kamerbrief. Tevens geven gemeenten aan om BIG registratie en/of SKJ registratie te vragen.  
 
We hebben met onze MR het  volgende besproken: 

 Ouders van leerlingen die zorg op school ontvangen krijgen een brief met daarin het verzoek een 

aanvraag voor PGB te doen bij de gemeente. Op die manier kunnen we samen de zorg goed blijven 

regelen. We doen dit gefaseerd door de hele school heen. Op die manier kunnen we de juiste 

zorgaanbieders zoeken die de zorg overnemen van onze assistenten. Als bekend is er geen 

overschot van zorgpersoneel in Nederland. We doen dit dus stap voor stap om zo de zorg te kunnen 

waarborgen (zorgaanbieder groeit zo de school in). De snelheid van de fasering hangt dus af van het 

al dan niet beschikbaar zijn van goede zorgmedewerkers. De verandering vindt dus geleidelijk plaats. 

 Nieuwe leerlingen die naast onderwijs ook zorg nodig hebben worden, kunnen aan hun 

schoolcarrière op onze school beginnen zodra zowel de onderwijsbekostiging als de zorgbekostiging 

geregeld is. 

 Onze assistenten zullen, gaandeweg deze verandering, meer ingezet gaan worden in de klassen. 

Daar zullen zij, als bedoeld in de wet, het onderwijsproces gaan ondersteunen. Op die manier 

waarborgen we zowel de zorg als het onderwijs. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/26/passend-onderwijs-en-zorg-stroomschema-zorg-op-school
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/30/kamerbrief-over-voortgang-onderwijs-zorg
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Tevens volgen wij met belangstelling de ontwikkelingen in Den Haag. De minister geeft in de meest 
recente Kamerbrief aan dat hij graag wil dat scholen met één of twee zorgaanbieders gaan werken.  
Wij zijn daarover in gesprek met de ZZP’ers die nu de zorg regelen. Zij zijn bereid te gaan voldoen aan 
hetgeen in de derde Kamerbrief staat; worden van één organisatie, één contract voor ouders en zorgen 
voor continuïteit.  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die ongetwijfeld na de kerstvakantie verder zullen 
gaan. 
 
We willen ouders die naar aanleiding van voorgaande uitleg vragen hebben graag de kans bieden deze 
aan ons te stellen. We bieden hiertoe de gelegenheid op dinsdag 21 januari 2019, om 19:00 uur.  
Deze avond starten we met een korte herhaling van voorgaande. Vervolgens is er ruim gelegenheid tot 
het stellen van vragen.  
 
Voor deze avond kunt u zich voor 10 januari 2020 opgeven bij a.bergman@ssoe.nl.  
 
 
Onze begintijden 
We merken dat helaas niet alle leerlingen op tijd in onze lessen zijn. Dat gaat uiteraard ten koste van de 
onderwijstijd. Hierover hebben we reeds een schrijven naar de taxibedrijven uit doen gaan. 
Tevens willen we ouders, die hun kind zelf naar school brengen, vragen goed op tijd te zijn zodat we 
echt op tijd kunnen starten. Om 8.45 uur starten de lessen.  
 
Leerlingen die later dan 8.45 uur op school zijn worden als ‘te laat’ genoteerd. Na drie keer te laat 
komen binnen één schooljaar wordt contact opgenomen met de ouders van de leerling zodat zij hierover 
met het vervoersbedrijf in gesprek kunnen gaan.  
 
Verlofaanvragen 
Op het moment dat u om een goede reden verlof voor uw zoon of dochter wilt aanvragen kunt u hiervoor 
het aanvraagformulier voor verlof op onze site gebruiken. Wij mogen slechts bij zeer hoge uitzondering 
verlof geven aangezien er door verlof te geven onderwijstijd verloren gaat.  
 
In onze schoolgids en op het verlofformulier vindt u hierover meer informatie. 
Een ingevuld aanvraagformulier ontvangen wij graag uiterlijk acht weken van tevoren. 
Meer informatie: Verlof 
 
Kleding zwemonderwijs 
Veel van onze leerlingen krijgen zwemonderwijs op onze school. Sommigen hebben daarbij nog hulp 
nodig bij het omkleden. We willen u vragen hiermee rekening te houden op de dag dat de zwemlessen 
zijn. Ruim zittende, gemakkelijk te wisselen kleding heeft de voorkeur boven strakzittende 
kledingstukken. Zo maakt u het onze vrijwilligers en onze assistenten mogelijk het omkleden vlot te 
laten verlopen en de zwemtijd daarmee optimaal te benutten. 
 
Kerst en nieuwjaar 
Namens alle medewerkers van Mytylschool Eindhoven wensen we u hele fijne feestdagen toe. We 
danken u voor uw vertrouwen in ons en zien u in het nieuwe jaar graag weer op onze school. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.bergman@ssoe.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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Van de werkgroep Levend Verlies  

 

Aandacht voor de website www.levend-verlies.nl  
 
Graag willen wij de website van Edith Raap en Odet Stabel onder jullie 
aandacht brengen. Edith Raap is ontwikkelingspsycholoog en Odet Stabel 
is moeder van een zoon met een meervoudige beperking. Samen 
verdiepten zij zich in het thema ‘levend verlies’. Deze term wordt gebruikt 
om de terugkerende gevoelens van verdriet en rouw die ouders van een 
kind met een beperking mogelijk ervaren, te beschrijven.  
We hebben op de Mytylschool Eindhoven vorig schooljaar aandacht 
besteed aan het thema levend verlies, tijdens een ouderavond, met een 
lezing door Manu Keirse.  
Hij wist goed te verwoorden welke diverse gevoelens een rol kunnen gaan spelen bij de opvoeding van 
een kind met een beperking. De eerste podcast die Edith en Odet maakten,  
was met Manu Keirse als gesprekspartner.  
 
https://levend-verlies.nl/2019/01/22/podcast-manu-keirse/ 
 
Na deze eerste podcast, gingen zij iedere maand met iemand anders in gesprek. Zo zijn er podcasts 
waarin gesproken wordt met ouders van kinderen met epilepsie, met autisme, en nog verschillende 
andere beperkingen. Ook zijn er podcasts met rouw- en verliestherapeuten,‘brussen’ en met een 
grootouder. Al deze podcasts zijn te beluisteren via de website: https://levend-verlies.nl/podcast-
afleveringen/  
 
 

BSO SWZ 

 
Beste ouders, 
 
Het jaar zit er weer bijna op. Samen met de kinderen hebben we veel leuke dingen gedaan, zoals 
samen buitenspelen, dansen, boodschappen doen en samen koken. Bij de BSO hebben we dit jaar ook 
een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen en daar zijn we heel blij mee! 
 
In de kerstvakantie zitten we op een speciale locatie. We zijn dan niet op de Mytylschool te vinden, maar 
op het Zonhove-terrein in Son. Daar kunnen we gebruik maken van extra faciliteiten, zoals de Vita-
ruimte waar je kunt bewegen op beeld en muziek, de strandkamer en de tovertafel. Ook gaan we 
sporten in de gymzaal en wandelen we gezellig samen naar de kinderboerderij.  
Voor de kerst gaan we met de kinderen een kerstbuffet maken met verschillende hapjes om van te 
smullen. Daarna proosten we met kinderchampagne op een nieuw BSO-jaar, waarin we weer vele leuke 
dingen gaan doen. 
  
Bent u benieuwd of de BSO ook voor uw zoon of dochter iets kan betekenen? Kom dan gerust een 
keertje bij ons kijken! De BSO is te vinden in de rode klas bij de kleuterafdeling. 
 
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een spetterend nieuwjaar! 
 
Groetjes van Ellen, Annemieke en Ilona 
Team BSO Mytylschool Eindhoven 

 
 

 

http://www.levend-verlies.nl/
https://levend-verlies.nl/2019/01/22/podcast-manu-keirse/
https://levend-verlies.nl/podcast-afleveringen/
https://levend-verlies.nl/podcast-afleveringen/
https://www.megagadgets.nl/emoji-kerstballen.html
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Branchegerichte cursus 

 
Op 21 november hebben de leerlingen van de branchegerichte cursus “Wat doe jij in de winkel?” 
meegewerkt bij Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel. Eerder dit jaar zijn zij ook bij Jumbo 
geweest; daar hebben zij vooral vakken gevuld en gemerkt dat dat best hard werken is. 
Bij AH is er door hen meegeholpen op de broodafdeling, zij hebben vakken gevuld,  gespiegeld én 
meegekeken bij de kassa’s. Een enkele leerling heeft zelfs al mogen scannen achter de kassa! 
Soms waren er klanten die om hulp vroegen; gelukkig wisten de leerlingen  hoe ze hiermee moesten 
omgaan.  
Al deze vaardigheden hebben zij zich de afgelopen weken eigen gemaakt tijdens de cursusdagen. In 
januari hebben de leerlingen examen en hopen zij allemaal hun certificaat te behalen. 
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ONLY FRIENDS EINDHOVEN 

Sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking 

 

       
 
 
Sinds mei 2019 is Eindhoven een mooie sportclub rijker: Only Friends Eindhoven. Naar voorbeeld van 
Only Friends uit Amsterdam willen de initiatiefnemers ook in Eindhoven zo veel mogelijk kinderen en 
jongeren met een beperking laten sporten in een omgeving waar deze kinderen zich vrij en veilig voelen. 
Doelstelling is om kinderen zichzelf te laten zijn en hen te laten bewegen zonder dat ze het gevoel 
hebben aangekeken te worden. Prestaties zijn niet belangrijk: ieder sportend kind is een winnaar. 
Plezier, bewegen, persoonlijke aandacht en waardering, daar draait het om bij Only Friends Eindhoven. 
Na de kick-off in november jongstleden hebben zich al meerdere kinderen als lid aangemeld. De eerste 
sportactiviteiten hebben inmiddels plaatsgevonden, en uit het feit dat de kinderen iedere zaterdag vol 
enthousiasme weer aanwezig zijn blijkt dat Only Friends Eindhoven een schot in de roos is. 
  
Only Friends Eindhoven wil verschillende sporten aanbieden, zodat er voor de kinderen ook iets te 
kiezen valt. Voetbal, handbal, dansen, boksen of zelfs klimmen op een échte klimwand: het kan! Onder 
begeleiding van ervaren instructeurs en trainers kan wekelijks gesport worden op het complex van de 
International School Eindhoven (Oirschotsedijk 14b in Eindhoven), en in de nabije toekomst zullen er 
nieuwe initiatieven worden toegevoegd aan de activiteiten. 
  
Voor meer informatie kunt u natuurlijk terecht op de website van Only Friends 
Eindhoven: www.onlyfriendseindhoven.nl, ook kan via e-mail om informatie gevraagd worden. Stuur in 
dat geval een bericht naarinfo@onlyfriendseindhoven.nl en een van de bestuursleden zal uw vragen met 
plezier beantwoorden. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onlyfriendseindhoven.nl/
http://www.onlyfriendseindhoven.nl/
mailto:info@onlyfriendseindhoven.nl
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs 
 

 
Trefbaltoernooi 
Op donderdag 21 november zijn we met een groep naar 
het trefbaltoernooi in Tilburg geweest. We hadden dit jaar 
3 teams waarvan twee SO teams en één VSO team. We 
hebben wedstrijden gespeeld tegen Mytylscholen uit Den 
Bosch, Tilburg en Breda. Het was een hele leuke dag met 
veel spannende wedstrijden. Het VSO team heeft de 
eerste prijs behaald. Gefeliciteerd! 
 

Pietengym 
In de gymlessen tijdens de Sint-periode zijn 
onze “hulppietjes” flink aan het oefenen 
geweest om Sinterklaas en zijn Pieten zo 
goed mogelijk te helpen. Niet alleen met het 
bezorgen van de pakjes, ook leerden de 
leerlingen over daken te lopen, door de 
schoorsteen te kruipen en op het dak te 
klimmen. Zowel tijdens de gymles als tijdens 
de zwemles voerden de Pietjes hun taken 
uitstekend uit! Iedereen behaalde het 
Pietendiploma! 
 

 
Clinics waterbasketbal 
Dinsdag 10 en donderdag 12 december hebben stagiaires van het revalidatiecentrum bij ons op school 
waterbasketbal gegeven. De leerlingen waren erg enthousiast over deze lessen en we hopen dan ook 
dat dit in de toekomst ook in verenigingsverband in de omgeving gespeeld kan gaan worden.  

 
Volleybaltoernooi voor personeel 
Ook dit jaar hebben we met een personeelsteam meegedaan aan het volleybal toernooi voor personeel. 
Aan dit toernooi mag al het personeel van de scholen aan de Toledolaan en binnen de stichting 
meedoen.  
Er stond dit jaar wel wat op het spel, we moesten dit jaar namelijk onze beker verdedigen. Dit was een 
zware opgave en uitdaging... uiteindelijk hebben we dit jaar de tweede plek weten te veroveren. 

 


