‘Niet denken in
beperkingen, maar in
mogelijkheden’

Mytylschool Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
voor lichamelijk gehandicapte en meervoudig gehandicapte leerlingen.
Dit leaflet is bedoeld voor ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Mytylschool
Eindhoven. Het is een beknopte weergave van ons Schoolondersteuningsprofiel dat wij in het
kader van Passend Onderwijs opstelden. In dit profiel worden onze mogelijkheden beschreven
voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Meer informatie vindt u op onze website www.mytylschooleindhoven.nl
We informeren u daarnaast ook graag persoonlijk.
Mocht u nog vragen hebben dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen; per telefoon
via 040-2418181 of per -mail: aanmeldpunt-mytyl@ssoe.nl
Het postadres van de school is: Mytylschool Eindhoven, Toledolaan 4, 5629 CC Eindhoven.

Schoolondersteuningsproﬁel

Mytylschool Eindhoven heeft een intensieve samenwerking met Libra Revalidatie en Audiologie (revalidatiecentrum Blixembosch). Er wordt
gewerkt vanuit het ‘Eén kind, één perspectief-plan’: onderwijs en revalidatiedagbehandeling worden geïntegreerd aangeboden.
Ons onderwijs
Mytylschool Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs (4-12 jaar) en
voor voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) voor lichamelijk
gehandicapten en meervoudig complex gehandicapten. De school wil
bijdragen aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van
lichamelijk, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met
functionele beperkingen. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden van de
leerlingen de leidraad. De school leidt leerlingen op met als doel het
maximale uit de mogelijkheden van de leerling te halen.
‘Opbrengstgericht werken’ (werken aan een gericht doel met zo hoog
mogelijke opbrengsten) is leidraad voor onze manier van handelen in ons
onderwijsaanbod. De opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties en
de sociaal-emotionele resultaten van de leerling.
Afdeling Speciaal Onderwijs (SO)
De speciaal onderwijsafdeling (SO) van de Mytylschool Eindhoven, biedt
klassikaal onderwijs aan leerlingen met een motorische/medische
problematiek van 4-12 jaar met een laag gemiddelde of hogere
begaafdheid. Het is een specialisme geworden waardoor we het verschil
maken met het reguliere onderwijs. We bieden onderwijs in drie stromen,
te weten: diplomagericht, arbeid en dagbesteding.
Wij bieden een onderwijsprogramma dat optimaal is toegesneden op de
mogelijkheden van uw kind. We streven er naar het kind te helpen om
zijn/haar maximale potentie te benutten. Een kenmerk van deze werkwijze
is dat we de lat haalbaar maar hoog leggen. Voor elke leerling spreken we
elk jaar een verwachting uit, van wat hij/zij over een jaar zal kunnen halen.
Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind.
We vertalen de doelen op groepsniveau naar een groepsplan. Op deze
manier hanteren we de verschillen binnen de groep en doen we recht aan
de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind.
Kleuteronderwijs wordt geboden aan leerlingen van 4 tot 6 jaar. De
kleuterperiode wordt gezien als een ontwikkelings- en observatieperiode
om de leerlingen daarna in de best passende leerlijn in te laten stromen.
Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Het VSO van Mytylschool Eindhoven is bestemd voor leerlingen in de
leeftijd 12-20 jaar die aangewezen zijn op extra onderwijsondersteuning.
Voor leerlingen in het VSO is het uitstroomproﬁel richtinggevend. Wij
bieden de uitstroomproﬁelen (arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid en
vervolgonderwijs.
Uitstroomproﬁel Arbeidsmatige dagbesteding;
Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding.
Het gaat hier vooral om ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapte
leerlingen die niet in staat zijn zelfstandig aan de arbeidsmarkt deel te
nemen. Wij bereiden leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk
functioneren in een vorm van arbeidsmatige dagbesteding.
Ons onderwijs is gericht op persoonlijkheidsvorming en sociale
competenties en de redzaamheid van leerlingen in hun toekomstige woon-,
leef- en werksituatie.
Uitstroomproﬁel Arbeid;
De toeleiding naar arbeid (we noemen dat de Praktijk Gerichte Leerweg;
PGL) is voor leerlingen die functionele mogelijkheden hebben voor
uitstroom naar (betaalde) arbeid.
Deze leerstroom is gericht op 4 sectoren: Techniek, Economie, Groen en
Zorg & Welzijn.
Binnen de Praktijk Gerichte Leerweg wordt er gewerkt aan drie
uitstroomniveaus: Beschermde arbeid, Arbeid in een regulier bedrijf,
zonder certiﬁcaten, Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met
landelijk erkende certiﬁcaten.

Uitstroomproﬁel Vervolgonderwijs;
Toeleiding naar vervolgonderwijs; Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs (VMBO).
De VMBO-stroom is voor leerlingen die verstandelijke en functionele
mogelijkheden hebben om door te stromen naar het MBO.
Onderwijs op VMBO-niveau wordt gegeven in de leerwegen:
•Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2.
•Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3.
•Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4.
We werken nauw samen met het Stedelijk College Eindhoven voor VMBOBBL en KBL, waarvan onze VMBO-leerlingen bij voldoende prestatie het
erkende diploma uitgereikt krijgen.
Voor VMBO-T worden staatsexamens afgenomen.
Pedagogisch klimaat
Elementen die het pedagogisch klimaat van onze school vormen zijn:
- Een vaste en vertrouwde structuur;
- Een ondersteunende houding. Medewerkers denken in mogelijkheden
hebben een coachende en begeleidende manier van onderwijzen;
- Een positieve omgang met elkaar. Medewerkers tonen een
respectvolle omgang met leerlingen en bevorderen een respectvolle
omgang tussen leerlingen. Ze tonen leerlingen dat ze geaccepteerd
worden en tonen hun positieve verwachtingen;
- Er wordt veel waarde gehecht aan (sociale) veiligheid op school.
Expertises
De Mytylschool heeft zelf op LG en MG toegesneden expertise beschikbaar
op het gebied van psychologie, orthopedagogie, ergo- en fysiotherapie,
logopedie, verpleging, pre- en vroeg linguïstische communicatieve functies,
vaststellen van kind kenmerken, sociale vaardigheden (SOVA), pedagogisch
en didactisch begeleiden, gediﬀerentieerd onderwijs,
bewegingsonderwijs/zwemmen, begeleiden LG en MG-leerlingen met
autisme (en hun omgeving), complexe medische zorg, sensorische
integratie problematiek en aanpassingen ten behoeve van ICT.
Assistenten
In de afdeling SO en VSO zijn klassenassistenten werkzaam voor de
verzorging van de leerlingen. De leerkracht is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
Voorzieningen
Mytylschool Eindhoven kent een aantal voorzieningen waar onze
leerlingen gebruik van kunnen maken. Dit zijn: verzorgingsruimtes,
rustruimte, tilliften, verpleegpost met voorziening voor medische
verzorging en verpleging, een aangepaste gymzaal, een aangepast
zwembad en een aangepaste keuken met aangepaste materialen. Ook zijn
er aangepaste leer- en hulpmiddelen , aangepast meubilair en zijn diverse
ICT aanpassingen mogelijk in zowel soft als hardware.
Ambulante begeleiding
Het expertise team motoriek van SSOE beidt (preventieve) ondersteuning
aan kinderen en jongeren met een beperking binnen het reguliere
onderwijs en voorschoolse voorzieningen. De activiteiten van dit team zijn
erop gericht om leerlingen die speciale zorg nodig hebben, zo goed
mogelijk te laten functioneren in het reguliere onderwijs. Het Expertise
Team voor Motoriek werkt op basis van speciﬁeke hulpvragen vanuit het
regulier onderwijs (PO, VO en MBO). Middels deze ondersteuning ontvangt
circa 55% van de leerlingen met een indicatie thuisnabij onderwijs.

Mytylschool Eindhoven is onderdeel van
Stichting Speciaal onderwijs en Expertisecentra Eindhoven
Kijk ook eens op www.ssoe.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: www.mytylschooleindhoven.nl

