Schooltijden

Management en inhoudelijke ondersteuning
Zorgklas t/m OZ 7		
OZ 8 (deels), OZ 9
en OZ 8 (deels)		
en OZ 10		
SO-leerlingen		VSO-leerlingen

Maandag

08.45 - 15.00

08.35 - 15.05

Dinsdag

08.45 - 15.00

08.35 - 15.05

Woensdag

08.45 - 12.30

08.35 - 12.35

Donderdag

08.45 - 15.00

08.35 - 15.05

Vrijdag

08.45 - 15.00

08.35 - 15.05

Naam

Functie

Henk Smeets

Directeur

Sylvia Verdonschot

Teamleider

Minke de Zeeuw

Orthopedagoog

		
MA

Intern Begeleider, Autisme- en SI-specialist

Winnie van Baren

Intern Begeleider

De poort/voordeur gaat om 8.30 uur open.

Paula van Wasbeek

Logopedist/communicatiedeskundige

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Dorien Wildenberg

Communicatiedeskundige

Wilmaloes Timmers

Arbeidstoeleider/uitstroombegeleider

Anne van den Elsen

Arbeidstoeleider/uitstroombegeleider

Cora van Hoof

Arbeidstoeleider/uitstroombegeleider/assistent/leraarondersteuner

Wesley Coolen

I-coach

Sia van Schie

Rekencoördinator

Mariël Fanchamps

Kinder- en jeugdpsycholoog (voor TLV-werkzaamheden)

Baukje de Vries

Trajectbegeleider/psychodiagnostisch medewerker

Alyssa Martens

Bewegingsonderwijs

Paul Ransdorp

Bewegingsonderwijs

24-10-2022
26-12-2022
20-02-2023
07-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
17-07-2023

t/m
30-10-2022
t/m
08-01-2023
t/m
26-02-2023
t/m
10-04-2023
t/m
07-05-2023
t/m
19-05-2023
(2e Pinksterdag)
t/m
27-08-2023 (6 weken)

* De laatste schooldag voor de zomervakantie (vrijdag 14-07-2023) zijn de SO-leerlingen de gehele dag vrij.
De VSO-leerlingen zijn deze dag vrij vanaf 12.35 uur.

Studiedagen

			
		
SO-groepen
VSO-groepen 		
16 september 2022
16 september 2022
31 oktober 2022
-		
24 november 2022
24 november 2022
6 december 2022
23 december 2022
23 december 2022 (namiddag)		
25 januari 2023
25 januari 2023
14 maart 2023
14 maart 2023
6 april 2023
19 juni 2023
19 juni 2023
Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij!

DI

WO

DO

VR

Carlijn van den Tillaar Orthopedagoog
Sandra Stultiens

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie (inclusief Koningsdag/Bevrijdingsdag)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie*

Werkdagen

Ochtend
Ochtend

Om de
week

Om de
week

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wilt u kennismaken met onze school? Bel ons (040 251 58 59) en wij maken dan graag een afspraak met u voor
een eerste gesprek en een rondleiding.
De stappen bij aanmelding:
A Eerste kennismakingsgesprek met de teamleider.
B Aanmelding voor plaatsing; u geeft toestemming voor start van het beeldvormingstraject (opvragen dossier,
observatie, overleg, et cetera).
C Nadat wij het dossier compleet binnen hebben, duurt het beeldvormingstraject maximaal 6 weken. Daarna
besluit de Commissie van Begeleiding of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan worden aangevraagd en of
uw kind geplaatst kan worden op onze school. Een TLV wordt afgegeven door verschillende samenwerkingsverbanden. Wij hebben vaak te maken met het samenwerkingsverband Eindhoven. Aanvragen van een TLV
in andere samenwerkingsverbanden behoort zeker tot de mogelijkheden. Voor plaatsing in een onderwijszorggroep is een TLV Hoog noodzakelijk.
D Wanneer de TLV is afgegeven, worden met u de startdatum en, indien wenselijk, wenmomenten afgesproken.
E Er zijn 2 instroommomenten in een schooljaar: bij de start van het schooljaar en direct na de kerstvakantie.

MBS Eindhoven is onderdeel van
Stichting Speciaal Onderwijs &
Expertisecentra (SSOE).

Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
040 251 58 59
mbs.administratie@ssoe.nl
www.mbseindhoven.nl

Onderwijszorg
2022/2023

Samenstelling OZ-team

Deze indicatie (Jeugdwet/WLZ) wordt door de

Groepsbezetting

ouders (samen met de WIJ generalist van het

MBS Eindhoven

Onderwijszorg

Zorgklas

Kluppluz, Fiore, Severinus en Lunetzorg.
Medio 2022-2023 hopen wij een samen-

alle (persoonlijke) verzorging die uw kind nodig

OZ 1

heeft op school. Vanuit een collectieve financiering
OZ 7 en OZ 8 (Bovenbouw SO/en deels VSO)

(alleen gemeente Eindhoven), indicatie vanuit de

Basisarrangement: taakgerichtheid, (ondersteunde)

Jeugdwet (overige gemeenten) of indicatie vanuit

communicatie, spel, didactische/praktische vaardig-

de WLZ, leveren zij de benodigde zorg voor onze

heden en vrijetijdsbesteding. Uitstroom naar

leerlingen. De groepen worden verder ondersteund

VSO/OZ-groep. Aanbod: doelen en niveau vanuit

door de teamleider, orthopedagoog/psycholoog,

de CED-leerlijnen conform leerroute C/D.

intern begeleider, autismespecialist en logopedist/
communicatiedeskundige. Ook hebben we een

Instroom onderbouw SO

OZ 2

Instroom onderbouw SO

Samenwerking met partners
Kluppluz

Kluppluz (Korein) is een gespecialiseerde vorm van

OZ 9 en OZ 10 (VSO: Voorbereiding op

vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zedemo (trainen
van arbeidsvoorwaarden) wordt door hiervoor

buitenschoolse opvang (BSO). Kluppluz biedt dit

dagbesteding)

gecertificeerde collega’s aangeboden.

binnen ons gebouw aan. Voor OZ-leerlingen is het niet

Basisarrangement: vergroten werkvaardigheden,
zelfstandigheid en (zelf)redzaamheid. Voorbereiding

Uitstroomperspectief en leerroute

vanzelfsprekend dat ze op onze locatie kunnen
worden opgevangen. Er wordt samen met u bekeken

We stemmen ons onderwijs af op de ondersteunings-

of Kluppluz aan de ondersteuningsbehoefte van uw

taakgerichte dagbesteding (leerroute C) in een zeer

en onderwijsbehoefte van elke leerling en werken met

kind kan voldoen. Meer informatie over Kluppluz

beschermde omgeving met intensieve ondersteuning

verschillende leerroutes. Binnen OZ zijn dit leerroute C

of aanmelden voor een intake? Mail naar:

op taakgedrag, sociaal functioneren en zelfstandig-

(uitstroom naar taakgerichte dagbesteding) en

info@kluppluz.nl of bel naar: 040 294 89 39.

heid. Aanbod: doelen en niveau vanuit de

leerroute D (uitstroom naar belevingsgerichte dag-

CED-leerlijnen conform leerroute C/D.

besteding).

op belevingsgerichte dagbesteding (leerroute D) of

Fysiotherapie op school

Voor sommige leerlingen is naast de gewone

De groepen

Contact met ouders/verzorgers

Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg

wordt onder schooltijd aangeboden mits hier onder-

begeleiders (een leerkracht en/of leraarondersteuner

belangrijk. Via de Parro-app is een snel en recht-

wijsdoelen aan gekoppeld zijn. We werken hiervoor

en een assistent). Regelmatig zijn er stagiaires in de

streeks contact, indien gewenst, dagelijks mogelijk.

met ‘Praktijk voor kinderfysiotherapie Eindhoven-

Zorgklas

groepen aanwezig. Voor dit type onderwijs is een

Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In

Noord’. Aanmelding hiervoor gaat, in overleg met u,

Er is sprake van een zeer intensief arrangement op

TLV Hoog nodig. Deze wordt aangevraagd bij het

een van deze oudergesprekken wordt ook het

via de teamleider van de afdeling.

begeleiding/verzorging om te werken aan de volgende

samenwerkingsverband dat hoort bij uw woonplaats.

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken. Tijdens

domeinen: communicatie, spel, zelfredzaamheid,

Voor sommige leerlingen is (persoonlijke) verzorging

het multidisciplinair overleg (MDO) wordt uw kind,

sociaal-emotioneel en sensomotoriek. Uitstroom na

en/of individuele begeleiding (voor een deel van het

indien nodig, besproken met diverse specialisten.

max. 3 jaar naar een (reguliere) OZ- groep of dagbeste-

programma) noodzakelijk. Hiervoor is een indicatie

U krijgt hiervoor altijd een uitnodiging. Verder worden

bereiden op uitstroom naar (belevingsgerichte of

ding binnen een zorgsetting. Aanbod: doelen en niveau

nodig.

er ouderochtenden met diverse thema’s georgani-

taakgerichte) dagbesteding naar de Schakelgroep. De

seerd. Indien u vragen heeft, is de leerkracht de

verkenning van dit traject start vanaf de leeftijd van 15

eerst aangewezen persoon.

jaar. In afstemming met ouders, leerkracht, uitstroom-

Ondersteuningsprofielen

vanuit de Plancius domeinen conform leerroute C/D.
OZ 1, OZ 2 en OZ 3 (Instroom en onderbouw SO)
Basisarrangement: didactische leervoorwaarden,

leren leren, sociaal-emotioneel en spel. Uitstroom
OZ/SO-groep of SO B. Aanbod: doelen en niveau
vanuit de CED-leerlijnen conform leerroute C/D.

De groepsgrootte varieert van 6 tot 9 leerlingen met 2

Interne contactpersonen

Alle SSOE-scholen hebben interne contactpersonen
(ICP) die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Leerlingen
en hun ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht

bewegingsmomenten extra fysiotherapie gewenst. Dit

Severinus schakelgroep

Vanaf dit schooljaar gaan alle leerlingen die zich voor-

begeleiders en zorgteam, wordt de route hiervoor
bepaald. De Schakelgroep is gevestigd in een lokaal op
school en wordt begeleid door een medewerker van
Severinus. Een WLZ-indicatie is nodig in voorbereiding
op de uitstroom en deelname aan de Schakelgroep.

met vragen/opmerkingen over onderwerpen
OZ 4, OZ 5 en OZ 6 (Middenbouw SO)

Basisarrangement: didactische leervoorwaarden,
leren leren, sociaal-emotioneel en spel. Uitstroom
naar een OZ-groep. Aanbod: doelen en niveau
vanuit de CED-leerlijnen conform leerroute C/D.

die zij niet met de leerkracht/assistent(e) of
teamleider willen of kunnen bespreken.
Meer informatie vindt u op onze website
onder het kopje ‘ouders’.

Werkdagen
MA

meestal geboden door onze zorgpartners

Brabant. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor

MBS Eindhoven biedt onderwijs,
ondersteuning en zorg op maat aan
leerlingen met een meervoudige
beperking. De leerlingen in het SO
hebben de basisschoolleeftijd (4 tot
12 jaar) en in het VSO zijn de leerlingen
12 tot 18/20 jaar. De groepen met (zeer)
intensieve begeleiding noemen we
onderwijszorggroepen (OZ).

Functie

gezin) aangevraagd. De begeleiding wordt

werkingsrelatie aan te gaan met Maatzorg

belevingsgerichte of taakgerichte

Naam

OZ 3

Onderbouw SO

OZ 4

Middenbouw SO

OZ 5

Middenbouw SO

OZ 6

Middenbouw SO

OZ 7

Bovenbouw SO

OZ 8

Bovenbouw SO/VSO

OZ 9
VSO

OZ 10
VSO

DI

WO

Elke van het Hof

Groepsleerkracht

Roosje Krijnen

Leraarondersteuner

Geertje Chermin

Onderwijsassistent

Mendy Boeijen

Groepsleerkracht

Matanja van den Hombergh

Leraarondersteuner

Inge van Hak

Onderwijsassistent

Britt Verheggen

Onderwijsassistent

Tanja Hendriks

Groepsleerkracht

Nicole Niemann

Onderwijsassistent

Henriëtte Smeelen

Onderwijsassistent

Om de
week

Alyssa Martens

Onderwijsassistent

Om de
week

Loes Claessens

Groepsleerkracht

Matanja van den Hombergh

Leraarondersteuner

Iris Huijbregts

Onderwijsassistent

Veerle Boogers

Groepsleerkracht

Loes Claessens

Groepsleerkracht

Lotte van Moorsel

Onderwijsassistent

Patty de Haan

Groepsleerkracht

Suzanne Braams

Leraarondersteuner

Kristin van de Wetering

Onderwijsassistent

Jeannette van Werde

Groepsleerkracht

Suzanne Braams

Leraarondersteuner

Elcke van der Ven

Onderwijsassistent

Rozan Geurts

Groepsleerkracht

Anja Nouwens

Onderwijsassistent

Alyssa Martens

Onderwijsassistent

Anne van Nistelrooij

Groepsleerkracht

Veerle Boogers

Groepsleerkracht

Ralf Willemsen

Onderwijsassistent

Karin Keeris

Onderwijsassistent

Wendy Verspeek

Groepsleerkracht

Tanita Sporen

Leraarondersteuner

Elke van Meurs

Onderwijsassistent

Lennie van Schaijk

Groepsleerkracht

Marloes de Vos

Leraarondersteuner

Britt Kampers

Onderwijsassistent

Onze voorzieningen

DO

Om de
week

Om de
week

Om de
week

Onze lokalen zijn overzichtelijk ingericht en leerlingen

In iedere groep wordt visuele ondersteuning en

Sabine Oranje is onze schoolmaatschappelijk werkster.

krijgen (als dat nodig is) een individuele werkplek.

verduidelijking aangeboden via picto’s, foto’s of

Zij is bereikbaar op 06 43 36 65 53 en via

Bijna iedere klas heeft een rustruimte bij het lokaal

geschreven taal. De meeste leerlingen hebben

mbs.smw@ssoe.nl. U kunt bij haar ook terecht voor

(time-in plek). Ook hebben bijna alle groepen een

een individuele daglijn. Tijdsaanduidingen worden

alle vragen over de Jeugdwet/WLZ.

eigen ‘tuintje’ vlakbij het lokaal en de speelplaats.

visueel gemaakt met timetimers.

Schoolmaatschappelijk werk

VR

