Schooltijden SO-leerlingen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.45 - 15.00
08.45 - 15.00
08.45 - 12.30
08.45 - 15.00
08.45 - 15.00

De poort/voordeur gaat om 8.30 uur open.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie*

19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021
02-04-2021
27-04-2021
03-05-2021
24-05-2021
26-07-2021

t/m
t/m
t/m
t/m

25-10-2020
03-01-2021
21-02-2021
05-04-2021

MBS Eindhoven
Speciaal Onderwijs

t/m
16-05-2021
(2e Pinksterdag)
t/m
05-09-2021 (6 weken)

* De laatste schooldag voor de zomervakantie (vrijdag 23-07-2021) zijn de
SO-leerlingen de gehele dag vrij.

Studiedagen

MBS Eindhoven biedt Speciaal Onderwijs (SO) aan leerlingen
met een leer- en ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van
4 tot 12 jaar.

			 		
15 september 2020							
5 november 2020					
18 januari 2021				
16 april 2021							
30 juni 2021					

Leerroute en aanpak

Op deze studiedagen zijn de leerlingen vrij!

Speciaal
Onderwijs
2020/2021

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

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

Wij hebben dit schooljaar 8 SO-groepen. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Afhankelijk van het uitstroomperspectief van de leerling (leerroute A,
B of B plus) wordt de leerroute en de aanpak (arrangement) bepaald.
We werken met leerlijnen en formuleren per vakgebied concrete doelen
voor de leerlingen. Dit wordt allemaal vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Uiteraard kijken we goed naar de behoefte van
iedere individuele leerling.

De groepen, vakken en begeleiding

De groepen in het SO bestaan uit gemiddeld 10 à 13 leerlingen. De
groepen worden geleid door één of twee leerkrachten en één of twee
onderwijsassistenten. Daarnaast zijn er regelmatig stagiaires.
In het SO werken we planmatig en doelgericht aan lezen, rekenen,
mondelinge en schriftelijke taal, zelfredzaamheid, sociale redzaamheid,
communicatie, ‘leren’ leren en vrijetijdsbesteding. Natuurlijk besteden
we ook aandacht aan creatieve vakken, lichamelijke opvoeding en
zwemmen (diploma A).

Uitstroom

SO-leerlingen stromen door naar het VSO (Voortgezet Speciaal
Onderwijs). Een enkeling stroomt (vroegtijdig) uit naar het speciaal
basisonderwijs (SBO) of naar praktijkonderwijs (PRO).

De stappen bij aanmelding:
A Eerste kennismakingsgesprek met de teamleider.
B Aanmelding voor plaatsing; u geeft toestemming voor start van het
beeldvormingstraject.
C Het beeldvormingstraject duurt maximaal 6 tot 10 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.
D Wanneer de TLV is afgegeven, worden met u de startdatum en,
indien wenselijk, wenmomenten afgesproken.

Interne contactpersonen

Contact met ouders/verzorgers

Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn
drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken. Tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) wordt uw kind, indien
nodig, besproken met diverse specialisten. U krijgt hiervoor altijd een
uitnodiging.
Indien u vragen heeft, is de leerkracht de eerst aangewezen persoon.

Samenwerking met partners

Kluppluz
Kluppluz (Korein) is een gespecialiseerde vorm van buitenschoolse
opvang (BSO). Kluppluz biedt dit binnen ons gebouw aan. Er wordt
samen met u bekeken of Kluppluz aan de ondersteuningsbehoefte van
uw kind kan voldoen.
Meer informatie over Kluppluz of aanmelden voor een intake?
Mail naar: info@kluppluz.nl of bel naar: 040 294 89 39.
Schoolmaatschappelijk werk
Sabine Oranje is onze schoolmaatschappelijk werkster.
Zij is bereikbaar op 06 43 36 65 53 en via mbs.smw@ssoe.nl.

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.

Alle SSOE-scholen hebben interne contactpersonen (ICP) die hiervoor
speciaal zijn opgeleid. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen bij
hen terecht met vragen/opmerkingen over onderwerpen die zij niet met
de leerkracht/assistent(e) of teamleider willen of kunnen bespreken.
Meer informatie vindt u op onze website (zie link naar powerpointpresentatie ICP).

Samenstelling SO-team
Naam

Functie		

Henk Smeets

Directeur		

Hetty van Hoof

Teamleider ad interim

Nienke van Kollenburg

Teamleider per 01-10-2020

Esther Wouters

Logopediste/communicatiedeskundige

Monique van Sprang

Intern begeleider/taalcoördinator

Anouk Hoens

Orthopedagoog

Minke de Zeeuw

Orthopedagoog-generalist NVO

Lies Vanmolkot

Bewegingsonderwijs

Paul Ransdorp

Bewegingsonderwijs
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MA

DI

WO

DO

VR

DI

WO

DO

VR

Ochtend

Groepsbezetting

Naam

Functie

SO Geel

Patty Smeets

Groepsleerkracht

		

Lonneke Dillen

Groepsleerkracht

		

Lony Riekhoff

Onderwijsassistent

		

Mattie Metselaar

Onderwijsassistent

SO Blauw

Moniek van Aken

Groepsleerkracht

		

Ellen Melis

Groepsleerkracht

		

Koen Santegoeds

Onderwijsassistent
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MA

		

			
SO Rood

Melanie Pater

Groepsleerkracht

		

Marleen van Gennip
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Corinne van Meijl
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SO Groen

Anne Verest
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Pleun Termeer
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SO Oranje

Kim Maes
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Petra van Krieken

Groepsleerkracht

		

Lianne Aarts
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SO Paars

Irma Verest
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Elly Fuchs

Groepsleerkracht

		

Lydie Walgers
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Brigitte Bierens
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SO Grijs

Jorrit Vermeulen
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Claudine Kuijlaars
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Lea Zwartjens
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Melek Palut
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SO Wit

Audrey Doesburg
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Daphne Jansen
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Hele dag

Om de week
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