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XTERNE NIEUWSBRIEF

Op dit moment komen ziekmeldingen van 
leerlingen via verschillende kanalen binnen.  
Dit gebeurt o.a. via mail, telefonisch of app's.  
 
De secretariaatsmedewerkers willen graag overzicht 
houden op de meldingen. Daarom verzoeken wij u 
om bij ziekmelding of andere afwezigheid een  
e-mail te sturen naar: info@bergenbosch-school.nl 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Ziekmelding van uw kind 

Passend Onderwijs en de werkgroep VSO-VO 

In augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in 
werking getreden. Zo op het eerste gezicht is alles 
bij het oude gebleven. De verschillende 
schooltypen bestaan nog steeds. Wat een 
nadrukkelijke opdracht is die de scholen 
meegekregen hebben, is om ervoor te zorgen alle 
leerlingen een plek op een school te bieden 
(zorgplicht) en zo thuiszitten te voorkomen. Bij 
voorkeur is deze plek op een reguliere school, zo 
nodig met extra ondersteuning. Als dit niet 
mogelijk blijkt, dan vso. 

De wet heeft als doel de draagkracht van reguliere 
scholen te versterken, wat moet leiden tot minder 
vso verwijzingen. Passend onderwijs wil ook de 
prikkel geven om leerlingen die het goed doen op 
het vso en plaatsbaar worden geacht op een 
regulier vo, deze overstap te laten maken middels 
een begeleid traject.  

Concreet is er daarom binnen het 
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht een 
werkgroep opgericht om deze eerste vso-vo 
‘overstappers’ te gaan realiseren. De leden van de 
werkgroep zijn vertegenwoordigers van 

verschillende reguliere vo scholen in het SWV 
samen met vertegenwoordigers van de VSO Berg & 
Bosch in Houten. Momenteel zijn er 
kennismakingsbezoeken gaande op de 
verschillende scholen. Doel is leren van elkaar. Wat 
is er al goed binnen het reguliere onderwijs? 
Waarin is de Berg en Bosch-school specifieker? Wat 
zou men daarvan over kunnen nemen binnen het 
reguliere voortgezet onderwijs, zodat de daar 
zittende leerlingen met ASS ook kunnen profiteren? 
Hoe wordt het begeleide overstaptraject vso-vo 
vormgegeven? 

Eind maart 2017 hoopt de werkgroep met 
aanbevelingen te komen voor de Berg & 
Boschschool en de andere scholen voor voortgezet 
onderwijs. Dit om zoveel mogelijk leerlingen een 
passende plaats te kunnen bieden, in principe 
regulier en speciaal wanneer moet. 

Zie ook het nieuwsitem op: 
www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl 

Vanuit de werkgroep Pilot VSO-VO 
Nita Vermeulen en Maaike Klinkenberg 

11 november 2016
 

Door: Ted Wennekes 
 

Door: SWV VO Zuid-Utrecht - werkgroep VSO VO 
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Beste ouders, 
 
Sinds twee weken ben ik de interim-directeur van de VSO Bilthoven. Een interimmer wordt niet zomaar 
aangesteld. Het betekent vaak dat er ‘iets’ aan de hand is en eerlijk gezegd klopt dat ook in dit geval. 
 
Het is onrustig op het VSO in Bilthoven. Overigens merken lang niet alle leerlingen of klassen daar iets van.  
Ik denk zelfs dat voor velen van u mijn aanstelling als een verrassing kwam.  Maar in sommige klassen is 
het wel (heel) onrustig; onacceptabel veel lesuitval, roosterwijzigingen en conflicten.  
 
We zijn intussen met man en macht bezig om de lessen weer bezet te krijgen.  Ook naar het rooster wordt 
intensief gekeken om te bezien waar verbeteringen mogelijk zijn.  
Van een aantal ouders is de klacht binnen gekomen dat we als school niet voldoende of transparant 
communiceren. We trekken ons dat aan. Ik ben met een aantal mensen bezig om de communicatie met u te 
verbeteren. Wat mij betreft moeten we u, als ouders, ook meer betrekken in ons (zeer ingewikkelde) 
onderwijsproces. Acties daartoe kunt u op korte termijn van ons verwachten. 
 
Intussen zie ik hier op school een team werken dat met hart en ziel bezig is om voor uw kinderen de goede 
dingen te doen. Hun werk is zwaar en soms zeer gecompliceerd. Dat is niet erg, want daar kiezen zij voor. 
Wel vraag ik om uw begrip voor het concept “tijd”.  
Tijd is nodig om de noodzakelijke veranderingen en cultuurwijzigingen door te voeren.  
 
Verbeteringen laten zich niet snel zien. Natuurlijk, het rooster in orde maken lijkt eenvoudig, maar dat is 
het vaak niet. Laat staan een verandering in de organisatie van de time out. Voor iedereen, maar vooral voor 
de leerlingen, betekent dit een grote mentale mind-set. Ik doel hier ook op de invoering van de gele 
kaarten. Deze invoering is nu precies zo een punt dat ik eerder beschreef.  Is deze invoering vooraf goed 
met u besproken? Weet u wat de bedoeling is? Kunt u uw kind thuis goed begeleiden als hij of zij thuis komt 
met verhalen over die gele kaarten? 
 
Vooral zie ik hier op school heel veel leerlingen die onze hulp en steun hard nodig hebben in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid. Ik zie heel veel leerlingen die het fijn vinden om hier te zijn en ik zie ook 
veel leerlingen die dat een stuk minder zo ervaren. Het is onze taak om de leerlingen verder te helpen, 
zowel op leergebied als op pedagogisch terrein. En tegelijkertijd is dat het allermoeilijkste (en allermooiste) 
dat er is.  Ik ben er van overtuigd dat we dit gezamenlijk (leerling-ouder-school) moeten oppakken.  
 
Ik vind het een mooie taak die ik heb. Ik ga met het team aan de slag om als eenheid ervoor te zorgen dat 
wij als school onze opdracht kunnen waarmaken. 
 
Daartoe roep ik dus ook uw hulp in. Ik stel het op prijs als u mij van input wilt voorzien.  Graag hoor ik van 
u welke verbeterpunten u ziet, maar ook wat er al goed gaat; een compliment op zijn tijd is nooit weg. 
 
Nico Rosenbaum 

Bericht van interim-directeur Bilthoven 
Door: Nico Rosenbaum 
 



Berg en Boschschool 
Bijzonder in Speciaal Onderwijs 

 
  

Studiedagen 24 en 25 oktober Bilthoven 
Door: Sandy Verkuijl 
 Tijdens de studiedagen heeft team Bilthoven veel werk 
verzet. Hieronder leest u de highlights van de 
resultaten. 

Verdeling groepen 
Alle docenten van het VSO Bilthoven zijn opgedeeld in 
drie groepen. Alle groepen hebben een lid van de 
stuurgroep toegewezen gekregen om hen te 
begeleiden waar nodig. De aanstuurders gaan met 
hun groep aan de slag om te kijken waar 
verbeteringen mogelijk zijn en houden dagelijks 
briefings over lopende zaken. 

Back to basics 
Voorop staat veiligheid voor leerlingen, docenten en 
stuurgroep. Onze definitie van veiligheid is: 
voorspelbaarheid, regelmaat en rust. We richten ons 
op de zone van naaste ontwikkeling van ons als 
school en van ons als medewerkers. De volgorde 
daarbij is: persoonlijke ontwikkeling → leidt tot 
teamontwikkeling → leidt tot schoolontwikkeling. 

Afspraken 
We hebben met elkaar afgesproken dat: 
 de achterwacht volledig en paraat is. 
 ouders contact hebben met een vast 

aanspreekpunt. 
 we intern visueel maken via posters wie wat doet 

en wat de stand van zaken is van onze doelen. 
 we gesprekken pas afsluiten als er heldere en 

concrete afspraken zijn. 
 we afspraken altijd nakomen. 
 alle teams werken met dezelfde methodes 

(LeerKRACHT en GeefMeDe5). 
 we elke twee weken met het team evalueren. 
 we elkaar helpen en aanspreken waar nodig: 100% 

doen. 
 we deadlines stellen, vastleggen en hanteren. 
 we complimenten uitdelen en successen vieren. 
 we het gelekaartensysteem invoeren en gebruiken. 
 we ondersteuning en feedback accepteren van 

elkaar en van medewerkers uit Houten. 
 we ons houden aan DIM en het basisleerklimaat. 

 

Wat het team ontvangt van de stuurgroep: 
 dichtgetimmerde achterwacht 
 controle, feedback, hulp en steun 
 focus en daarmee kwaliteit op afgebakende 

taken 
 afspraak is afspraak 
 positieve inzet en betrokkenheid. 
 een stuurgroep die het cirkeltje rondmaakt. 
 tweewekelijkse evaluatiemomenten met haalbare 

doelen. 
 heldere en strakke leiding van Nico 
 eventueel wekelijks extra handen van 

orthopedagoog of onderwijscoördinator Houten. 
 
De zeven ijzeren regels: 
1. DIM, GMD5, BLK - kennen en toepassen. Voor 

Kerst hebben alle docenten GMD5 afgerond. 
Iedereen heeft info van BLK en DIM in z’n 
mentormap. Alle lokalen zijn ingericht volgens 
het BLK. In alle lokalen zijn DIM-kaartjes 
aanwezig en leerjaar 1 en 2 gaan er vanaf 31 
oktober mee werken. Jaarlijkse verdieping en 
opfrissing. Er is een basisdocument voor nieuwe 
docenten. 

2. De leerlingen zijn in de klas. Wanneer dit niet 
mogelijk is, weet de docent wat de  
handelingsalternatieven zijn: achterwacht / gele 
kaart / time out / halbriefje. Mentor inlichten 
indien de spullen  niet in orde zijn; mentor pakt 
door. 

3. We laten lokalen netjes achter. 
4. We spreken collega’s en leerlingen op een 

professionele manier aan. 
5. Hulp vragen, hulp krijgen, hulp geven en hulp 

aanvaarden. We hebben elkaar nodig en vragen 
stellen is cool. 

6. Doorpakken bij leerlingen met ongewenst 
gedrag en terugkoppelen naar mentor en mentor 
naar ouders. Gelekaartensysteem. Iedereen een 
tablet voor kortere lijntjes. 

7. We komen afspraken na in tijd, ruimte en 
gedrag. 
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Agenda Bilthoven 
november 
14 - 25 Afname SCOL 
 
 
december 
5 Sinterklaas, leerlingen om 12.30 uit 
6 Leerlingen zijn vrij 
7 Rapport 1 
14 Voorlichtingsavond 2ejaars 
23 Leerlingen om 12.30 uit 
24 - 8 jan Kerstvakantie 
 
januari 
17 Ouderavond rapport 1 
27 Externe nieuwsbrief 
30 - 17 feb Afname CITO leerjaar 2 
30 - 10 feb Blokstage TL4 
 
 

Agenda Houten 
november 
14 - 25 Blokstage b/k Z&W 
14 - 25 Afname SCOL 
  
december  
5 Sinterklaas, leerlingen om 12.30 uit 
6 Leerlingen zijn vrij 
7 Rapport 1 
14 Voorlichtingsavond 2ejaars 
23 Leerlingen om 12.30 uit 
24 - 8 jan Kerstvakantie 
 
januari 
17 Ouderavond rapport 1 
27 Externe nieuwsbrief 
30 - 17 feb Afname CITO leerjaar 2 
30 - 10 feb Blokstage TL 
 
 
NB: Het komt voor dat er wijzigingen worden 
doorgevoerd in de planning. De agenda’s worden op 
onze website up to date gehouden. Daar kunt u 
altijd terecht voor de meest actuele data. 


