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‘Bewondering voor moed en flexibiliteit’

De vorige editie van Beter Samen bood een schets van alle afdelingen. We lieten elkaar zien 
wat we doen en waar we trots op zijn. In deze editie staat de (praktische) aanpak rondom 

corona centraal. Willekeurige afdelingen binnen de organisatie hebben we benaderd, om een
beeld van het onderwijs in deze absurde tijd te krijgen. Straks vormt dit een herinnering aan dit
schooljaar. Een schooljaar – eigenlijk al het tweede – waarin we vol bewondering zijn voor de
moed en flexibiliteit van alle collega’s. Om een kleine blijk van onze grote bewondering te

geven, staat deze week voor iedereen een cadeautje op school klaar. Blijf gezond! 

Bob Olders en Iepe Roosjen

Geniet van de 
voorjaarsvakantie!

Een nieuwe lente staat 
in de startblokken. 
Een weekje genieten 
van echte vrije tijd. 
Tot ziens in maart!   
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Annemarie in de online lesomgeving.

Robbert Zuijderwijk en Annemarie Cornelisse geven

beiden les op Praktijkcollege Het Metrum. Robbert

geeft normaal techniek en houtbewerking aan de 

jongere leerlingen, maar springt nu bij in alle praktijk-

vakken. Annemarie is groepsleerkracht voor de 

groepen 3/4a. Annemarie: ‘Vanwege de strenge 

gezondheidsregels zaten leerlingen om de haverklap 

een paar dagen thuis. We zijn daarom al na de 

zomervakantie begonnen met het gebruik van Google

Classroom. We plaatsten daar de dagroosters en 

lesmateriaal, bijvoorbeeld Google Forms om werkbla-

den te kunnen maken.’ ‘Dat heeft ons veel opgeleverd

bij de tweede lockdown’, vertelt Robbert, ‘We hebben

uitgebreid getest wat werkte en wat niet. 

‘De collega’s zijn super creatief geworden’, vertellen

Anne Bekking en Charlotte Gelauff van De Witte

Vogel. Anne is IB-er voor zes so-groepen, voorna-

melijk in leerrroute 3 en 4 en voor de groepen met

moeilijk verstaanbaar gedrag. Charlotte doet dit werk

voor de andere groepen, voornamelijk in leerrroute 1

en 2. ‘We zijn enthousiast over het gebruik van Yurls.

We kregen dit idee van De Duinpieper tijdens een

ICT-bijeenkomst van Resonans over afstandsonder-

wijs’, vertelt Charlotte. ‘Je kunt daarin thema’s aan-

maken met links naar liedjes en opdrachten. Daarbij

zitten veel ervaringsopdrachten die alle zintuigen

prikkelen. Dat is voor onze emb-leerlingen perfect.’

‘Voor leerroute 3 en 4 kun je er bijvoorbeeld lees- 

en taalspellen inzetten’, vertelt Anne. ‘De collega’s

hebben via Social Schools contact met de ouders 

en soms ook met ouders en leerlingen. We vragen

hoe het gaat en welke ondersteuning ze nog nodig

hebben. Sommige klassen geven opdrachten mee,

andere doen elke dag een liedje of opdracht via 

Social Schools. Ook hebben leerkrachten lespakket-

ten gemaakt, met ervaringsgerichte activiteiten,

knutsel, lees- en rekenopdrachten. Verder zijn er 

online lessen via Teams of Google Meet. Charlotte:

‘Omdat wij kwetsbare leerlingen hebben in soms

kwetsbare thuissituaties, gaan we ruimhartig om

met de opvang van leerlingen. We weten dat ouders

het zwaar hebben. We kunnen dit doen omdat de

inzet van collega’s zo hoog is. Ze stappen over hun

eigen schaduw heen en zetten echt de leerling

voorop.’   

Robbert Zuijderwijk en Annemarie Cornelisse, Het Metrum:

‘Goed voorbereid gestart aan tweede lockdown’

Anne Bekking en Charlotte Gelauff, De Witte Vogel:

‘Bijzonder hoge inzet van collega’s’
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Nu heeft iedere klas zijn eigen Classroom. De leerlingen

schakelden snel en begrepen goed wat ze moesten doen.’

‘Zeker’, vindt ook Annemarie, ‘De leerlingen zijn over het

algemeen erg zelfstandig. Voor de ouders is het een gro-

tere uitdaging om te volgen waar hun kinderen mee bezig

zijn.’ Beiden zien dat de beperkingen ook creativiteit aan-

wakkeren. Robbert houdt zijn leerlingen gemotiveerd met

creatieve werkvormen. Hij bond zijn streamende telefoon

op zijn hoofd en liet zich door de leerlingen besturen bij

het maken van een lekkere salade. Annemarie betrekt het

leven naast school bij het opdrachten maken.

‘De steunkousen van je oma wassen of een

maaltijd voor haar koken is ook oefenen. Je

ziet dat de leerlingen heel veel van wat ze op

school leren in hun leven kunnen toepassen.

Je leert tenslotte om het in het echt te doen.’    

Robbert laat zich door de leerlingen digitaal besturen bij het

maken van een salade. 

Ingrid Verkleij, De Thermiek so-T

‘In contact blijven is 
het belangrijkst’

‘Dagelijks zijn we in contact met de leerlingen. 

Didactiek is natuurlijk belangrijk, maar we besteden

ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling.’ Dat zegt Ingrid Verkleij die lesgeeft

aan groep 7/8 op De Thermiek in Leiden. ‘We 

beginnen elke dag met een dagstart. Na deze start

beginnen de lessen: per vak geef ik instructie aan 

de verschillende niveaugroepjes. Onze onderwijs-

assistenten spelen hierin een onmisbare rol en de 

IB-ers letten extra op de kwetsbare kinderen. 

Daar zijn we superblij mee. Ik denk dat op dit soort

momenten de kracht van het team gaat werken.

Ook voor de ouders is het prettig te weten dat de

school werk maakt van afstandsonderwijs. Zij 

hebben het al lastig genoeg. Dit najaar oefenden 

de leerlingen met Teams en het werken met week-

taken’, vertelt Ingrid. ‘Dat wierp direct zijn vruchten

af toen we nogmaals in lockdown gingen. We 

hebben vanaf dag één iedereen in beeld gehad. 

We vragen hoe een leerling zich voelt en waar hij of

zij nog hulp nodig heeft. Je merkt dat de leerlingen

steeds zelfstandiger worden, wat handig is straks op

het voortgezet onderwijs. Dat zelfstandig werken is

ook een enorme pre bij het werken met weektaken.

In groep 7/8 wilden we daar al langer mee aan de

slag. Nu is het er en hebben we er snel mee leren

werken. Soms breekt nood wetten. Ik ben trots op

ons team.’  
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We verwelkomen Hester Hill-Veen per 1 mei
2021 als nieuwe sectordirecteur voor de sector
mytyl/tyltyl bij Resonans! Zij heeft ervaring in
het speciaal onderwijs, werkte als docent en
directeur, is toezichthouder en uitvoerend 
bestuurder. Je kunt dus wel zeggen dat 
Hester van alle onderwijsmarkten thuis is.

We spreken Hester online, vanuit haar huis in Hoek

van Holland. Zij heeft plezier in haar werk en maakt

daarnaast tijd en ruimte voor haar gezin. Ze houdt

van wandelen, tennissen en loopt graag langs onze

mooie stranden. ‘Ik houd van dynamiek, van aanpak-

ken en ga daarbij voor kwaliteit. Ik probeer mensen 

te verbinden en wil daarin ook bij Resonans graag 

een rol spelen. Door samenwerking ben je sterker 

om de complexe ondersteuningsvraag van leerlingen

te beantwoorden. En ook zie ik kansen in de samen-

werking met regulier, altijd met het belang van de

leerling voorop. Ik heb ervaring met het ontwikkelen

van integrale kindcentra (IKC). Ik zoek graag mogelijk-

heden voor inclusie. Wat kunnen leerlingen wèl? 

Kun je binnen- en buitenschools leren versterken?

Natuurlijk geldt dat niet voor alle doelgroepen in het

speciaal onderwijs. Mijn uitgangspunt is: iedereen

heeft het recht erbij te horen. Ook de kinderen die 

onderwijs volgen bij Resonans verdienen een plek in

de maatschappij. Ik heb juist voor Resonans gekozen,

omdat zij kinderen die net wat anders nodig hebben

kansen geeft. Ik vind het fijn daaraan te kunnen 

bijdragen.’

Leerling Teun Willems, vso Leystede:

‘Ik mis vooral de 
gezelligheid in de klas’

Teun Willems zit in 3 vmbo op vso Leystede. 

Hij volgt online onderwijs. ‘Dat gaat eigenlijk best

goed. Het rooster is een beetje aangepast, maar alle

vakken komen langs in een week.’ Teun ervaart dat

het voor een aantal vakken uitmaakt of je online les

krijgt of in de klas. ‘Bij biologie en wiskunde tekenen

de docenten in de klas op het whiteboard. 

Nu leggen ze de stof mondeling uit bij een afbeel-

ding en dat is net wat minder duidelijk.’ Bij sommige

vakken is het onderwijs anders ingericht. ‘Voor 

Engels en maatschappijleer gebruiken we een 

online methode,’ vertelt Teun. ‘Dat betekent dat je

online opdrachten maakt en die worden daar ook

nagekeken. Dan maak je je huiswerk wel.’ Dat huis-

werk maken belangrijk is, begrijpt Teun ook. ‘Maar

na een dag achter de laptop wil ik wel even wat 

anders doen dan computerwerk.’ Teun mist de 

gezelligheid op school. ‘Je bent productiever bezig

op school en je hebt contact met je vrienden en 

met de docenten.’ Sommige technische mogelijk-

heden maken het online les volgen wel leuker.

‘Wij gebruiken Teams en daarin kan de docent 

je in groepjes in een aparte omgeving plaatsen. 

Dan kan je even kletsen. Natuurlijk zijn we ook met 

de opdracht bezig, maar dat je je klasgenoten hoort

is fijn.’  

Hopelijk is de school weer snel vol gezelligheid van leerlingen.

Nieuwe sectordirecteur Hester Hill-Veen:

‘Alle leerlingen mooie kansen’
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Met een afscheidsfeestje is op 14 januari 2021 het pensioen van 
Johan Taal ingeluid. Digitaal weliswaar, want om een feestje te 
geven in een lockdown moet je out of the box denken. 
Hoewel… een lekkere borrelbox mocht niet ontbreken.  

Afscheid nemen van een bestuurder en vakgenoot die zich 43 jaar lang met 

hart en ziel heeft ingezet voor speciaal onderwijs is een bijzondere gebeurtenis.

De uitdagingen van een landelijke lockdown maakten dat er extra creatief 

nagedacht moest worden. Het afscheidsfeestje van Johan Taal was daarom 

bepaald niet standaard en dat paste ook wel bij hem. Collega’s, relaties en familie 

ontvingen een met lekkers gevulde borrelbox met een mooie tram op het etiket. Johans vroegste ambitie

was namelijk trambestuurder worden. Gelukkig is hij toch in het onderwijs terecht gekomen en is hij op 

andere wijze gaan besturen. Het afscheidsfeest was een digitale bijeenkomst met daarin korte toespraken

van mensen waar Johan door de jaren heen mee gewerkt heeft. Johan sprak zelf ook nog een woordje,

waarna we gezellig aan de digitale borrel gingen. We wensen Johan een heel ontspannen en plezierige tijd

toe en hopen dat hij nog vaak aan ons terugdenkt.  

Digitaal afscheid Johan Taal
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De audit is een verplicht onderdeel van de 

Algemene verordening gegevensbescherming

(AVG). Onze FG, Maarten van Diggele, wil daarbij

graag peilen hoe bekend medewerkers van 

Resonans zijn met het informatiebeveiliging- 

en privacy-beleid en waar zij in hun dagelijks

werk mee te maken hebben. Om dit in beeld 

te brengen, ontvangen alle medewerkers van 

Resonans op 1 maart de link naar een online 

vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst 

neemt maximaal tien minuten in beslag.

Alvast dank voor jullie medewerking! Aan de 

hand van de uitkomsten wil Maarten op een 

aantal afdelingen verdiepende interviewshouden. 

Uiteindelijk moeten die verbeterpunten aan het 

licht brengen waar Resonans mee aan de slag

gaat. 

AVG-audit onder 
medewerkers

Onze Functionaris Gegevensbescherming
(FG) moet jaarlijks een audit doen in 
het kader van de AVG. Alle medewerkers
van Resonans ontvangen op 1 maart 
bericht hierover.

Samen beter: Basalt en Resonans

De best passende zorg en het beste onderwijs voor elk kind. Dat zijn de uitgangspunten 
in de unieke samenwerking tussen Basalt revalidatie en Resonans speciaal onderwijs. 

Op 22 december 2020 tekenden de bestuurders van

Basalt, Willem Wiegersma, en Resonans, Iepe Roosjen,

een samenwerkingsovereenkomst. Daarin bekrachti-

gen zij de unieke samenwerking tussen onderwijs 

en zorg tussen beide organisaties.

Onlosmakelijk verbonden
Onderwijs en kinderrevalidatie zijn in Leiden, 

Den Haag en Delft onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. In de afgelopen tijd hebben beide 

organisaties een kwaliteitsslag gemaakt door 

duidelijke afspraken te maken over deze samenwer-

king. Basalt en Resonans bieden elk vanuit hun eigen

expertise geïntegreerde zorg en onderwijs voor elk

kind.

Antwoord op complexe onderwijs/zorgvragen
Kinderen met een aangeboren aandoening of 

ziekte hebben naast onderwijs ook zorg nodig. 

Hiervoor kunnen zij terecht bij Basalt en Resonans.

Beide instellingen bieden samen een zo goed 

mogelijk antwoord op de complexe zorg- en 

onderwijsvraag van deze kinderen en hun ouders. 

Het is uniek dat één revalidatie-instelling met één 

onderwijsorganisatie een groot deel van Zuid-Holland

bedient. Samen beter, beter samen!

Iepe Roosjen, Willem Wiegersma en Bob Olders (v.l.n.r.) 

tijdens het tekenmoment.
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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

Korte Vlietschool

Donizettilaan 1a

2324 BE  Leiden

T 071 531 04 33

Praktijkcollege Het Metrum

Schubertlaan 131

2324 CR  Leiden

T 071 576 75 32

De Duinpieper

Stakman Bossestraat 81

2203 GH  Noordwijk

T 071 362 16 61

Vso Het Duin

Stakman Bossestraat 79

2203 GH  Noordwijk

T 071 361 41 50

De Oeverpieper

Gruenepad 2

2203 EZ  Noordwijk

T 06 124 57 370

De Keerkring vso

Chaplinstrook 2-6

2726 SK  Zoetermeer

T 079 341 05 36

De Keerkring so

César Franckrode 66-68

2717 BG  Zoetermeer

T 079 323 85 89

WWW.RESONANSONDERWIJS.NL

Resonans en Unicoz zetten op 19 januari hun
handtekening onder een prachtige intentie-
verklaring, op weg naar een Expertisecentrum
voor gespecialiseerd onderwijs in Zoetermeer.

Bestuurders Iepe Roosjen en Leonie Crom zijn 

enthousiast over de samenwerking tussen zml-school

De Keerkring en sbo-school De Horizon: ‘Met die 

samenwerking kunnen we tot een breder aanbod

komen voor leerlingen met een eigen onderwijsbe-

hoefte in Zoetermeer en omgeving. Het doel is om 

tot een Gespecialiseerd Kindcentrum (GKC) te komen

waarbij we ook de kinderopvang willen betrekken. 

Met een doorgaande lijn van kinderopvang naar 

onderwijs kunnen we vroegtijdig signaleren en 

organiseren we makkelijker de beste zorg en onderwijs

voor elk kind. Op den duur willen we een eigentijds 

gebouw realiseren voor zml De Keerkring en sbo 

De Horizon samen. Zo kunnen we therapeutische zorg

en maatschappelijk werk breder inzetten en expertise

delen om leerlingen met een specialistische vraag de

beste kansen voor de toekomst te bieden.’ 

Leonie Crom (links) en Iepe Roosjen, bestuurders van respectie-

velijk Unicoz en Resonans: ‘Samen sterk voor expertisecentrum 

in gespecialiseerd onderwijs’.

Intentieverklaring Resonans en Unicoz


