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INFOBULLETIN OVER STICHTING RESONANS, SPECIAAL ONDERWIJS

Fijne kerstvakantie!
Digitale
kerstverrassing
Dit jaar is de
kerstverrassing in digitale
vorm. Houd je mailbox
in de gaten!

Geniet van de kerstdagen
met je dierbaren.
Een gelukkig en
gezond 2021!

Nieuwe bestuurder voor Resonans bekend
Met veel genoegen maken we bekend dat
we een nieuwe bestuurder hebben gevonden
voor Resonans. Hij is geen onbekende voor
onze organisatie: Bob Olders. Hij volgt
Johan Taal op in het college van bestuur.
De raad van toezicht heeft Iepe Roosjen per 1 januari
2021 vanwege zijn ruime ervaring benoemd als voorzitter van het CvB. Bob Olders wordt lid van het CvB.
De verdeling van de sector mytyl/tyltyl en zml onder
het bestuur vervalt. De bestuurders zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor alle scholen. De portefeuilles
ﬁnanciën en huisvesting, facilitair, veiligheid blijven

onder verantwoording van Iepe. Daarbij komen public
relations en inkoop / contracten. De portefeuilles HR,
onderwijs, kwaliteit, organisatie en ICT komen onder
verantwoording van Bob. Een evenwichtige verdeling
die is afgestemd op de capaciteiten en kwaliteiten
van beiden. De bestuurders hebben ook een regioverdeling gemaakt: Delft en Den Haag bij Bob,
Noordwijk en Zoetermeer bij Iepe. Leiden wordt
verdeeld: PO bij Bob en VO bij Iepe.

Brede ervaring
Bob heeft brede ervaring in het onderwijsveld.
Hij was twaalf jaar schooldirecteur in Leiden,
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AFSCHEIDSFOTO
We hebben deze special van alle
onderwijsafdelingen gemaakt
om aan elkaar te laten zien wat
we doen en waar we trots op
zijn. Deze Beter Samen is ook een
mooie 'afscheidsfoto' voor Johan
Taal. Hij mag trots zijn op alles
wat hij met Resonans bereikt
heeft de afgelopen twee jaar!
Iepe Roosjen,
college van bestuur

was projectleider Brede School voor de gemeente
Leiden, werkte jarenlang bij OnderwijsAdvies, onder
andere als projectleider Passend Onderwijs.
De laatste twee opdrachten voor OnderwijsAdvies
voerde hij bij ons uit, als interim-directeur op
De Keerkring en op de Maurice Maeterlinckschool.
Sinds begin 2018 is hij sectordirecteur mytyl/tyltyl bij
Resonans. Zowel professioneel als privé heeft
Bob veel aﬃniteit met de doelgroep.

Wisseling van de wacht in het bestuur:
links Johan Taal en rechts Bob Olders.

Bob is getrouwd, heeft twee zonen, van wie de
jongste het syndroom van Down heeft.
Rest ons Johan te bedanken voor zijn inzet.
Na 43 jaar gaat hij met pensioen. Met Johan vertrekt
een gedegen bestuurder en vooral een heel ﬁjn mens!
Bedankt Johan, en Bob veel succes in je nieuwe rol!

Gedreven bestuurder met pensioen:

‘Vertrouw, verbind en vernieuw!’
‘Vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Het is waar het wat mij betreft om draait binnen
Resonans. Na ruim veertig mooie jaren ga ik met pensioen. Bewondering heb ik voor de
medewerkers op de scholen die elke dag het beste in onze leerlingen naar boven brengen.
Die bewondering is het afgelopen jaar met corona alleen maar toegenomen.’

Dat zegt Johan Taal, gestart in de linnenkamer op een
school met negen zeer moeilijk opvoedbare kinderen
en nu bestuurder bij Resonans. Hij begon bij de
Leo Kanner Onderwijsgroep en zit nu weer samen
met deze onderwijsstichting in het Huis van het
Onderwijs. ‘De cirkel is rond’, aldus Johan. Het is een
loopbaan die tegelijk de ontwikkeling van het onderwijs door de jaren heen kleurt. In de jaren zeventig
werden kinderen behandeld vanuit een medisch

model. Johan: ‘Dat is door de jaren gelukkig
veranderd in een pedagogisch model, waarin de
leerling zelf steeds meer centraal kwam te staan’.

Mooi vak
Johan deed een studie orthopedagogiek en op
aanraden van een toenmalige directeur de opleiding
tot schoolleider. ‘Zijn moeder dacht eerder aan het
vak journalist. Zelf vond Johan trambestuurder bij
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Johan Taal kijkt terug op ruim veertig jaar van speciaal werk in het onderwijsveld.

HTM wel leuk. Het werd het onderwijs. ‘Dat bleek
een mooi vak te zijn.’ In 1990 solliciteerde Johan als
adjunct-directeur op de Maurice Maeterlinckschool.
Het was ook de tijd dat hij een studie deed in
organisatiekunde en naar Tunesië reisde in het
kader van ‘Scholen helpen scholen’. Vertrouwen en
verbinden waren de drijfveren. Later kwam hieruit
de stichting Les Oiseaux Bleus voort.

Werken met teams
In de jaren negentig ontmoette Johan Loek
Verdegaal, directeur van De Witte Vogel. ‘Ook hier
waren vertrouwen en verbinding het fundament
voor de oprichting van SOMETZ (speciaal onderwijs
met zorg) op 1 januari 2005. Daarna volgde Passend
Onderwijs en we fuseerden in 2010 met De Keerkring
tot RESPONZ. Een rumoerige tijd volgde met
bezuinigingen en ontslagdreiging. Gelukkig viel te
elfder ure het kabinet. Het sociaal plan ging door de
versnipperaar en we maakten een strategisch
beleidsplan: ‘Ieder talent telt’.

Het huis staat

samen te blijven investeren in kwaliteitszorg en
expertisenetwerken. Uiteindelijk leidde die verbinding
tot het huidige Resonans. En nu, na twee jaar staat
het huis Resonans, het is tijd om te gaan wonen.
Een huis waarin ieder kind recht heeft op leren.’

Verbinden en vertrouwen
‘Een huis waarin we samen dagelijks goed onderwijs
geven aan die prachtige leerlingen op onze scholen.
Het gaat niet om systemen, handboeken en regels.
Het gaat erom het beste van jezelf te geven om het
beste in de ander tot ontwikkeling te brengen. Het is
ook de boodschap in het verhaal van de blauwe vogel.
Wat je doet, moet je bovendien goed doen.
Het gaat om vakmanschap, dat je ook laat toetsen
door anderen in en buiten de organisatie. Voor de
toekomst kun je leren uit het verleden. Johan: ‘Alles
heeft te maken met de waarden van waaruit je werkt:
vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Ze vormen het
DNA van Resonans. Samen werken, samen verbeteren
en samen vernieuwen. Het is de kracht van Resonans
voor hoogwaardig gespecialiseerd onderwijs, nu
en in de toekomst.’

Johan Taal ontmoette daarna Iepe Roosjen binnen
het Regionaal Expertisecentrum. ‘We spraken af
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Edith Fintelman, De Duinpieper:

‘Alle kinderen goed
onderwijs’
‘De Duinpieper heeft, wellicht anders dan andere
scholen, het thuisonderwijs tijdens de eerste
covid-periode georganiseerd met behulp van
Yurls en Gynzy. Dat is ons erg goed bevallen. De
leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen
nog steeds af en toe online adaptief les of huiswerk.
Dit stelt ons in staat snel te schakelen om wanneer
nodig thuisonderwijs te organiseren. Wij hebben
naast de zes ‘reguliere’ speciaal onderwijs-groepen
ook twee onderwijszorgarrangement-groepen.
Hierin zitten leerlingen met complexe onderwijsen zorgbehoeften en veelal moeilijk verstaanbaar
gedrag. Ik ben hier erg trots op, omdat deze kwetsbare leerlingen zonder deze voorziening geen
onderwijs zouden kunnen volgen. Onze school is

daarmee inclusiever geworden. Het team is ook erg
blij dat de lokalen prikkelarmer zijn gemaakt.
De rust in de school is daarmee vergroot en dat is
heerlijk voor de leerlingen én het team. Ik hoop dat
we – ook al is Resonans een best grote organisatie
– verbinding blijven voelen met elkaar en vasthouden aan Samen beter, beter samen!’

Jasper Beguin, De Keerkring so

‘Trots op flexibiliteit en volharding’
‘Ons betrokken team zorgt voor een optimale
ontwikkeling van zo veel mogelijk zml-leerlingen.
Omdat onze doelgroep aan het veranderen is –
we zien steeds meer leerlingen met bijkomende
problematiek – is dat niet altijd zo makkelijk te

realiseren. We werken aan een antwoord op de
nieuwe situatie. Ik ben trots op de ﬂexibiliteit en
volharding die het team het afgelopen jaar heeft
laten zien. Ze hebben zich er volledig voor ingezet
om de leerlingen zo vaak mogelijk in school les te
kunnen geven. Ze zetten steeds het welzijn en de
ontwikkeling van de leerlingen voorop. Ik merk dat
de wens om kennis en ervaring te delen erg leeft
bij de scholen binnen Resonans. De praktijk blijkt
helaas vaak weerbarstig. Onze programma’s zitten
al vol met de gewone lopende zaken. Maar in
moeilijke tijden worden er ook altijd weer goede
ontdekkingen gedaan. Zo is iedereen ineens veel
vaardiger met computers. Niet alleen IT’ers
kunnen digitale bijeenkomsten houden om kennis
te delen, dat kunnen we allemaal! Ik zeg doen.’
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Miranda Gorissen, De Keerkring vso

‘Naar elkaar omkijken is een kernwaarde’
‘Iedereen doet ertoe’, dat is kenmerkend voor de
sfeer van vso De Keerkring. Dat geldt in de eerste
plaats voor de leerlingen, maar ook voor de collega’s
onderling en de open houding naar externen. De
aandacht voor het welzijn van onze leerlingen is
groot. Zeker als leren niet vanzelf gaat, is je veilig
voelen op school een voorwaarde om tot leren te
komen. Nu het coronavirus al langere tijd rondgaat,
blijkt des temeer dat omzien naar elkaar belangrijk
is. We zijn trots op het (op basis van het landelijke
doelgroepenmodel) vernieuwde, volledig digitale
OPP. Het was een ﬂink karwei om het in te richten,
maar nu gaan we er de vruchten van plukken. Leerlingen, ouders, collega’s van het praktijk- en stamonderwijs en anderen leveren input, zodat we sterk
ontwikkelingsgericht, sturend onderwijs kunnen
geven. Een conclusie van evaluerend onderzoek
naar de eerste jaren Resonans was: ‘Het huis staat,

nu moeten we erin gaan wonen’. Laten we er samen
voor zorgen dat Resonans een ﬁjne woonplek
wordt.’

Janny Voortman, De Oeverpieper:

‘Waar anderen stoppen,
gaan wij door’

‘Ik ben trots op De Oeverpieper. Met elkaar zetten
we ons dagelijks onvoorwaardelijk in voor onze
leerlingen. Wij verbinden expertise vanuit onderwijs
en zorg en kunnen zodoende maatwerk bieden.
Op De Oeverpieper werken we met leerlingen van
6-16 jaar die functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, een onderwijs- en ontwikkelingsachterstand hebben en waarbij sprake is van (ernstige)
gedragsproblematiek. Onze slogan is ‘Je mag er zijn!’
en daar staan we voor. Waar anderen stoppen, gaan
wij door. Ik word enthousiast van het plezier dat
onze leerlingen op school beleven en de liefde
waarmee ons team de leerlingen omarmt. Het is
belangrijk om te kijken naar de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van een leerling. Gedrag is
vaak het topje van de ijsberg; er zit zoveel onder.
Persoonlijk vind ik het ﬁjn binnen Resonans om
samen te werken in een sector. We hebben het
samen over zaken, trekken met elkaar op en leren
van elkaar. Daar zie ik mooie ontwikkelingen.
Samen beter, beter samen!’
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Mireille Rozeboom, De Thermiek so-aanvang

‘Wij kijken naar wat mogelijk is’
‘Bij de kleutergroepen van De Thermiek kijkt het
team zo breed mogelijk naar een kind. We werken
altijd vanuit de gedachte ‘Wat kan er wél?’ Het team
is daar ook heel creatief in. Je ziet een kind dan in
korte tijd enorm groeien. Dat geeft absoluut een
kick! We zijn nu bezig om heterogene groepen te
maken. Meer als een reguliere kleuterklas. Ik ben erg
trots op hoe we als school omgaan met collegialiteit
en ﬂexibiliteit. Er wordt door het coronavirus heel
veel van iedereen gevraagd, maar iedereen pakt op
wat er gedaan moet worden. Je voelt de kracht die
daaruit straalt. Wat ik daarom mee zou willen geven:
investeer in je team en in verbondenheid. Organiseer ook leuke, gekke dingen met elkaar zodat collega’s elkaar anders leren kennen en onverwachte
kwaliteiten van elkaar zien. Maar vooral om naast al

het harde werk ook even op een gezellige manier
tijd en aandacht te hebben voor je collega’s.’

Diony Breedveld, De Thermiek so-mb

‘Van alle markten thuis op
De Thermiek’
‘Op de afdeling so-meervoudig beperkte leerlingen
(mb) van De Thermiek zijn de verschillen tussen de
kinderen groot. We geven zeer divers onderwijs en de
leerkrachten en onderwijsassistenten moeten werkelijk
van alle markten thuis zijn. Veel leermiddelen maken
we zelf. We hebben dan ook een ﬂexibel team dat
graag meedenkt, oplossingsgericht is en er is voor
elkaar. In maart hebben wij – net als iedereen – enorm
moeten schakelen. Ik vond het bijzonder om te zien
hoe creatief de collega’s waren in het bereiken van hun
leerlingen. Er is hier niet één manier van lesgeven.
We leveren maatwerk. Dat dan toch de doelen behaald
worden die we met elkaar gesteld hebben, is top.
Binnen Resonans kunnen we veel aan elkaar hebben.
We kunnen bij elkaar kijken hoe we problemen oplossen. Welke handige en creatieve ideeën er bedacht
worden. Het is heel ﬁjn om te kunnen putten uit de
grote Resonans database van good practices.’
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Claudy Luiten,
De Thermiek so-theoretisch

‘De lat zo hoog mogelijk leggen’
‘Op de afdeling so-t zijn we steeds meer groepsdoorbrekend bezig. Bij rekenen werken kinderen in groepjes op
hun eigen niveau; maar ook bij wereldoriëntatie, waarbij
de samenwerking tussen hele groepen leidend is. Zo
kunnen we onze leerlingen maatwerk bieden. We leggen
de lat altijd zo hoog mogelijk. Dagen onze leerlingen uit
om verder te komen. We zijn geen zorginstelling die
onderwijs erbij doet. Wij zijn een onderwijsinstelling en
bereiden kinderen die extra zorg nodig hebben zo goed
mogelijk voor op de toekomst. Onze school heeft nu
vier afdelingsdirecteuren. Dat is even wennen geweest.
We hebben met zijn vieren een koers ingezet waarbij
we mensen meer verantwoording geven en ruimte voor
eigen initiatieven. Dan zie je mooie dingen ontstaan.
Ik vind het dan ook geweldig dat ik leerkrachten,
onderwijsassistenten, begeleiders, vrijwilligers, stagiaires
en mensen van Basalt iedere keer weer dat stapje extra
zie zetten om onze leerlingen vooruit te helpen.’

Tiny Hoekema, De Thermiek vso-db

‘Je kunt op elk niveau aan doelen werken’

‘Op het vso van de Thermiek hebben we een gevarieerde groep met jongeren met een matig tot ernstig
meervoudige beperking. Onze leerlingen leren
vooral door doen en ervaren. Zij stromen uit naar

verschillende soorten dagbesteding. Mooi is dat je
op elk niveau aan doelen kunt werken. De doelgroep is de laatste jaren wel veranderd. We hebben
met het team hard gewerkt aan een nieuwe visie die
aansluit op wat belangrijk is voor onze leerlingen en
wat past bij deze tijd. We hebben een nieuw curriculum ontwikkeld en nieuwe stages opgezet, ook in
samenwerking met Het Metrum. Voor de emb-leerlingen is de snoezelruimte opnieuw ingericht, een
Belevenis Tafel aangeschaft en heeft het team bijscholingen op het gebied van zintuiglijke ontwikkeling gevolgd. Kortom, er is veel gebeurd en we
kunnen trots zijn. Het is goed de visie eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden. Ik kan het iedereen aanraden. Al was het maar om de energie die
loskomt bij dit proces en de mooie gesprekken die
je met elkaar hebt over de kern van het onderwijs.’
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Ryanne Overmeire,
De Witte Vogel so

‘Werken vanuit je hart’

‘Op het so van De Witte Vogel geven we
onderwijs aan leerlingen met een (ernstig)
meervoudige beperking. Gedrevenheid en
passie voor onze bijzondere leerlingen is wat
de medewerkers van deze afdeling kenmerkt.
Wie hier werkt, heeft echt een klik met onze
doelgroep en stelt daar heel haar of zijn hart
voor open. Wanneer je werkt vanuit je hart,
voelt het alsof je bezig bent met je hobby.
Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur
en maneschijn. Wij hebben ook nog veel te
leren met elkaar. Elkaar durven aanspreken
op iets is bijvoorbeeld af en toe nog moeilijk.
Ik zie dat onze organisatie grote stappen
maakt. Organisatorisch worden dingen steeds
duidelijker. We zijn absoluut op de goede weg
nu. Gesprekscycli zijn opgestart, weten ‘wie je
waarvoor moet hebben’ krijgt steeds meer
vorm. Daar word ik blij van.’

Fleur Klaver, De Witte Vogel vso

‘Leren van en met elkaar gaat steeds beter’
‘Op het vso van De Witte Vogel volgen jongeren
tussen de 12 en de 19 jaar met een (ernstig)
meervoudige beperking, onderwijs. We bereiden
ze voor op hun toekomst met onder andere praktijklessen en stages. Zo hebben we een inpandig
winkeltje en een eetcafé waar de leerlingen zelf
alle facetten van verzorgen. Kunnen communiceren
vinden we erg belangrijk voor onze leerlingen. Waar
het kan, zetten we moderne communicatiemiddelen
in om leerlingen daarmee te helpen. Het vso is ook
een actieve afdeling met een schoolsportclub waar
leerlingen kunnen judoën of trainen met een racerunner. Trots ben ik op alle collega’s die in coronatijd
lieten en laten zien hoe creatief ze zijn in lesgeven.
Ook als dat moeilijk en op afstand is. Hoe goed ze
contact hielden met leerlingen en ouders. Ook binnen
Resonans vinden we elkaar steeds beter. Binnen de
mytyl/tyltyl-scholen speelt Bob Olders daarin een
grote rol. Leren van en met elkaar was het plan.
Dat is goed van de grond gekomen.’
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Yvette Loog, vso Het Duin

‘De passie van het
team is inspirerend’
‘Bij VSO Het Duin vinden we voor al onze leerlingen een
passende plek waarnaar zij uitstromen aan het einde van
hun schoolcarrière. We streven naar onderwijs op maat. Ik
ben echt trots op het team dat hier werkt. Hun passie voor
onderwijs is inspirerend. Als er voor een leerling iets gedaan
moet worden om hem of haar verder te helpen, zet iedereen
een stapje extra. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor
zml-leerlingen van 12 tot 20 jaar. We besteden veel aandacht
aan praktische vakken. Het lijkt mij leuk als we als collega’s
eens bij elkaar komen kijken. Iedereen is – corona volente –
van harte welkom om eens op Het Duin te komen kijken.’

Annemarie Meester, Korte Vlietschool:

‘Resonans voelt al heel prettig’
‘Op de Korte Vlietschool geven we les aan zmlleerlingen van vier tot twaalf jaar. Ook hebben we
een groep die meer ondersteuning nodig heeft en
een onderwijs-zorggroep. Bijzonder aan de Korte
Vlietschool vind ik de gedrevenheid van het team.
Het altijd blijven zoeken naar de mogelijkheden
van en voor de leerlingen.
Ik zie het team ook steeds zelfstandiger worden,
absolute onderwijsprofessionals. Dat het opstarten
van onderwijs-zorggroep De Kleine Pont is gelukt,

daar ben ik trots op. Het was een behoorlijk lang
traject waarbij we heel wat hindernissen tegenkwamen. Zo moesten de kinderen ineens naar
een nieuwe locatie. Op korte termijn hebben we
ze inpandig een plek kunnen geven. Geweldig!
Ik vind het prettig deel uit te maken van een groter
geheel: de stichting Resonans. Het voelt ook zo. Je
kunt bij elkaar terecht. Ik zou het mooi vinden als
wij elkaar binnen en buiten de sectoren vaker zien
om elkaar te ontmoeten en kennis te delen.’
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Carla Reijners, vso Leystede:

‘We zetten stappen richting inclusief onderwijs’
‘Op vso Leystede volgen de leerlingen een vijfjarige
vmbo-opleiding op een van de volgende niveaus:
basisberoeps, kaderberoeps of de theoretische leerweg. We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat
aan. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een vmbobasisdiploma behalen met certiﬁcaten voor vakken
op een hoger niveau. Bijzonder aan onze school is
dat wij nauw samenwerken met het reguliere vmbo.
Ik ben een voorstander van inclusief onderwijs en
ook al zijn we daar nog niet, met Leystede zetten
we mooie stappen in die richting en daar ben ik

trots op! Samen met mijn team ben ik blij dat we
nu in een prachtig nieuw gebouw zitten met mooie
praktijklokalen, waarin onze leerlingen regelmatig
samen met reguliere vmbo’ers les volgen. Wat me
erg bevalt aan horen bij Resonans is dat ik met een
grote groep afdelingsdirecteuren kan sparren. Ik voel
me prettig en gewaardeerd binnen die groep. Ook is
het ﬁjn dat de organisatie laagdrempelig is. Als het
nodig is, kan ik bij iedereen aankloppen en dat
houdt de lijntjes kort.’

Aart Blok, Maurice Maeterlinckschool, Ambulante Begeleiding

‘Van paradepaard naar onzekere factor’
‘Ambulante begeleiders werken in een dynamische
omgeving. We begeleiden kinderen die allen
verschillend zijn en we werken op meerdere
scholen en met een wisselend aantal samenwerkingsverbanden. Daarbij waren de uitvoering,
ﬁnanciering en waardering van ambulante
begeleiding de afgelopen jaren continu in
beweging. Van een experiment zijn we naar het
paradepaardje van stichting SOMETZ gegaan.
En daarna kwam de onzekere situatie van het
passend onderwijs. Ik ben er trots op dat we de
ﬁnanciële onzekerheid voor onze medewerkers
hebben opgelost door met de samenwerkingsverbanden afspraken te maken voor een langere
termijn. We zijn daar nu bekend en we horen
van scholen dat ons werk gewaardeerd wordt.
We zijn niet meer in de Maurice Maeterlinckschool
gevestigd, maar werken vanuit een kantoor in een
bijgebouw op het terrein van BASALT. We hopen

met Ambulante Begeleiding een bijdrage te kunnen
blijven leveren aan passend onderwijs. Wellicht
kunnen we in de toekomst medewerkers vanuit
de scholen van RESONANS werven zodat onze
expertise op peil blijft.’
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Corinne van den Heuvel,
Maurice Maeterlinckschool so

‘Gedrevenheid en passie
vasthouden’
‘Binnen het so van de Maurice Maeterlinckschool
zijn er twee afdelingen waar leerlingen van 4 tot 12
jaar oud, onderwijs kunnen volgen. Een voor meervoudig beperkte kinderen en een voor kinderen met
een lichamelijke beperking of die langdurig ziek zijn.
Op beide afdelingen heerst een collegiale sfeer en
gaan gedreven medewerkers ervoor om het beste
uit hun leerlingen te halen. Prachtig om te zien vond
ik hoe de teams hun schouders eronder zetten in
coronatijd. De werkbereidheid in toch wel spannende tijden en de creativiteit van klassenteams om
hun leerlingen van onderwijs te voorzien. Zelfgenaaide tasjes met materialen, ﬁlmpjes zodat er toch

muziekles kon zijn, de stappen die zijn gezet op
digitaal gebied... Daar kun je alleen maar blij mee
zijn. De verbondenheid binnen de school zie je ook
terug binnen Resonans. Die verbinding is belangrijk.
Samen kunnen we bijvoorbeeld beleidsthema’s
oppakken. Net zo belangrijk is het plezier in je werk,
de gedrevenheid en de passie. Hou dat vast!’

John van Berkel, Maurice Maeterlinckschool vso

‘Ondernemers die vol plannen zitten’
‘Het vso-team van de Maurice Maeterlinckschool
heeft een enorme drive. Het zijn echte ondernemers
die altijd vol plannen zitten en die plannen ook realiseren. Op het moment zijn ze bijvoorbeeld bezig om
een restaurant op te zetten binnen de school. Er
wordt veel energie in gestoken en ze zijn ontzettend
enthousiast. Daarom gebeurt er ook veel voor onze
fantastische doelgroep: jongeren met een (ernstig)
meervoudige beperking, op weg naar een zo groot
mogelijke zelfstandigheid. Er is de afgelopen jaren
heel veel opgebouwd door het team. Vernieuwing
van het lesprogramma, uitbouwen van de interne stages, een kas in de tuin, nieuwe methodes voor taal en
rekenen. Dat is voor een afdelingsdirecteur heerlijk
om te zien. Ook op stichtingsniveau wordt veel bedacht. Resonans is gegroeid en als je groter wordt,
moet er meer afstemming plaatsvinden. Ik hoop dat
bij alle beslissingen het welzijn van de leerlingen en
het werkplezier van de medewerkers steeds centraal
blijven staan.’
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Marije Broekmans,
Praktijkcollege Het Metrum:

‘Fantastische leerlingen
en een geweldig team’
‘Het Metrum is een zml/pro-school voor leerlingen
van 12 tot 18 jaar. Wij hebben fantastische leerlingen
en een geweldig team. We hebben veel oog voor
elkaar, zorgen voor elkaar. Onze leerlingen zijn
gemotiveerd om te leren en het team staat voor
ze klaar. Ik ben er trots op dat we in drie jaar tijd
een totaal nieuwe manier van werken in de school
hebben gerealiseerd.
De praktijkvakken hebben een centralere rol
gekregen in ons onderwijs. Naast drie theoriedagen
volgen alle leerlingen twee dagen praktijk. Leerjaar 1
en 2 doen dit op de leerwerkplekken in de school.
Leerjaar 3 en 4 volgen les op locatie. Wij hebben een
uitgebreid en veelzijdig aanbod aan instellingen
waar de leerlingen naar toe kunnen. Leerlingen van
leerjaar 5-6 gaan op stage in een bedrijf. Ze hebben

daar groot plezier in het werken aan hun talenten.
Aan de collega’s van Resonans zou ik willen zeggen:
Wat ﬁjn dat we met meer mensen onze kennis en
ervaring kunnen delen!’

WWW.RESONANSONDERWIJS.NL
Resonans Speciaal Onderwijs
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp
T 071 528 10 10
E info@resonansonderwijs.nl
Maurice Maeterlinckschool
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T 015 278 02 00
De Thermiek
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T 071 519 54 90
Vso Leystede
Van Swietenstraat 2
2334 EA Leiden
T (071) 517 50 11

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

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

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

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

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

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

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

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