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Kerst is een oud verhaal,
maar wordt elk jaar opnieuw geschreven.
Schrijf je eigen mooie kerstverhaal
dit jaar met familie en vrienden.
2020 is een nieuw begin
met nieuwe woorden.
Geef kleur aan het nieuwe jaar
en doe het samen met anderen!
Fijne feestdagen, goede vakantie
en een rijk 2020 toegewenst!
Johan Taal en Iepe Roosjen
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Focus op huisvesting en veiligheid
nieuwbouw, renovaties, avG-beleid,
risico-inventarisaties. bij al deze thema’s is
beleidsadviseur huisvesting en veiligheid
lisa van Raam nauw betrokken. ‘er komt
veel bij kijken om alles goed georganiseerd
te krijgen voor de scholen’, vertelt ze, ‘maar
ik doe het graag en voel me thuis in deze
ondersteunende rol.’
‘We zijn momenteel onder meer bezig met de
voorbereiding van de architectenselectie voor de
verduurzamende renovatie en uitbreiding van het
pand van Praktijkcollege Het Metrum, met hulp van
een bouwkundig expert’, vertelt Lisa. ‘Vóór de fusie,
nog bij RESPONZ, was de gemeente altijd bouwheer.
In de nieuwe organisatie doen we meer dingen zelf.
Dit geeft ons meer vrijheid, en ik vind het uitdagend
en leerzaam.’

huisvestingsmonitor
Om goed overzicht te houden over alle huisvestingsprojecten houdt Lisa een Huisvestingsmonitor bij.
Dat is een totaaloverzicht van de grote en kleine
projecten bij alle locaties, met daarbij alle projectfases en de planning. Lisa: ‘Eens in de maand à twee
maanden lopen we de lijst door met het college
van bestuur. Daarnaast wordt de monitor periodiek
gepresenteerd aan de raad van toezicht.’

vragen over avG-beleid
Op het gebied van veiligheidsbeleid werkt Lisa
hard aan de integratie van de twee organisaties.
Ze ontwikkelde onder meer het gemeenschappelijk
AVG-beleid voor de scholen met bijbehorend
handboek. Zo weten medewerkers hoe ze veilig
kunnen omgaan met persoonsgegevens. Lisa:

‘Er leven veel vragen bij de collega’s over onder
meer de uitwisseling van leerling-informatie met
zorginstellingen. Het handboek kan hen helpen.
De komende tijd organiseert Resonans AVGtrainingen voor een aantal medewerkers.’

Risico-inventarisaties
Lisa is verder bezig met de integratie van het
Arbo- en veiligheidsbeleid van beide fusie-organisaties, ook nog een hele klus. Daarnaast start Resonans
binnenkort met de zogenoemde risico-inventarisaties
op de scholen. ‘Hiermee controleren we elke vier
jaar of we voldoen aan de eisen voor een gezond
en veilig werk- en leefklimaat’, vertelt Lisa. ‘Daar
gaan we vanaf januari mee aan de slag.’
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Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie
Beleidsadviseur HR
Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid
Beleidsadviseur IT
Managementassistenten

Cor Bakker
Evy Kruijthof
Erica Parlevliet
Lisa van Raam
Peter de Boer
Marijke den Edel en Mirjam van Kempen
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begroting 2020: goedgekeurd
de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 voor Resonans zijn
door het college van bestuur vastgesteld. op 12 december 2019 gaf de raad
van toezicht (RvT) goedkeuring voor het uitvoeren van de begroting 2020.
Dat gebeurde op advies van de ﬁnanciële commissie van de RvT.
De begroting van 2020 en de navolgende jaren laten op
stichtingsniveau een positief beeld zien. Dit geldt niet voor
alle afdelingen. Het positieve beeld komt door een forse
stijging van het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 en
op 1 oktober 2019. Ook voor de komende jaren
verwachten we nog een stijging van dit aantal.
Vanaf dit jaar maakt Resonans gebruik
van nieuwe software voor het maken
van (meerjaren)begrotingen,
het pakket Capisci van Datapas.
Het pakket is geleverd via ons
administratiekantoor Groenendijk
en is gekoppeld aan de ﬁnanciële
en personele basispakketten.

eerst checken, dan klikken!
eerst checken, dan klikken! wie kent het niet van
de televisie? In de huidige tijd komt cybercrime
helaas voor. op www.veiliginternetten.nl staan
allemaal handige tips over hoe om te gaan met
je online persoonsgegevens.
Ze maken je attent op onder meer het gebruik van
wachtwoorden, phishing en updates. Je kunt er ook een
wachtwoordcheck doen om te bekijken hoe goed jouw
wachtwoord is. Kom erachter hoe snel een hacker je
wachtwoord kan kraken. In 3 nanoseconden of in 200
jaar. Het is slim je te oriënteren op digitale preventie.
Dit geldt privé en zeker ook om de gegevens van
leerlingen in onze systemen te beschermen. Elke
medewerker is immers medeverantwoordelijk voor
de veiligheid van de gegevens die bij ons bekend zijn.
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IcT werkgroep sterk
in kennisdeling
de IcT werkgroep van Resonans komt zes
keer per jaar bijeen. Kennisdeling is het
grote doel. en daar slagen ze aardig in!
Zo heeft Frank Harmes van De Thermiek een leerlijn
ICT-vaardigheden opgetuigd voor leerlingen. Op de
Maurice Maeterlinckschool zijn Martijn Lasthuizen
en Chris Boek bezig met een interne workshop
voor Oﬃce 365. Een soort inloopspreekuur voor
veelkomende vragen. We bekijken met de werkgroep
hoe ook andere Resonans-scholen hiervan gebruik
kunnen maken. Andere onderwerpen zijn Voice over
IP (bellen via internet) en de doorontwikkeling naar
Sharepoint 2.0. Dit moet echt een portal worden waar
collega’s informatie, protocollen, nieuws etc. kunnen
vinden. Er kan veel met Sharepoint en we gebruiken
pas een klein deel. Maar ook de migratie naar Oﬃce

365 en het centrale Resonans-netwerk zijn onderwerp van gesprek. Doel is te leren van locaties die
al gemigreerd zijn. In de werkgroep zitten naast de
genoemde collega’s de teamleiders Fleur Klaver
(De Witte Vogel) en Jasper Beguin (De Keerkring),
de ICT-coördinatoren Conny Albers (De Duinpieper),
Sijmen van der Hee (Korte Vlietschool) en Peter de
Boer en Johan Taal (Resonans).

uit de RvT Resonans
een bijzondere periode geweest waarin we vanuit
vertrouwen twee sterke onderwijsorganisaties en
hun mensen bij elkaar hebben kunnen brengen.
Ik kijk terug op een succesvol eerste jaar Resonans!
Na het prachtige openingsfeest met alle medewerkers is er vol ingezet op de interne samenwerking.
In korte tijd is Resonans, als de stichting voor speciaal
onderwijs, een begrip geworden in de regio’s.’

overdracht voorzitterschap
In de vergadering van 12 december 2019 gaf de
RvT goedkeuring aan de begroting 2020. Voor de
vergadering nam de auditcommissie de begroting
al nauwgezet door met het bestuur. Ook werden
de toezichthouders over het Functieboek Resonans
geïnformeerd. Zij onderschrijven het nut van interne
mobiliteit om uitdaging in het werk te houden. De
raad van toezicht neemt eind dit jaar afscheid van
voorzitter Margreet Vendel en Willem Grool neemt
de voorzittershamer over. Margreet Vendel: ‘Het is

onze toezichthouders
margreet vendel

voorzitter tot 1/1/2020

marcella vantoll

lid (op voordracht GmR)

hanke v.d. putte

lid

Joanne Zijlstra

lid

willem Grool

lid en voorzitter na 1/1/2020

Franc van erck

lid
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Scholen in beeld: Voel je thuis op De Duinpieper
In een knus schoolgebouw in noordwijk zijn
de leerlingen van de duinpieper hard aan
het werk. als je door de ramen van de klassen
kijkt, zie je vrolijke lichte lokalen en lachende
gezichten.

Geef me de vijf biedt praktische handvatten
aan onze leerlingen, leerkrachten en ouders.
Door taken te structureren krijgen leerlingen met
autisme of met een verstandelijke beperking de
gewenste duidelijkheid.’

Leerkrachten lopen rustig tussen de leerlingen door
of werken samen met een kind. De Duinpieper heeft
dan ook een prettig en veilig leerklimaat, met veel
aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen. ‘Dit vinden wij belangrijk om onze
leerlingen met een verstandelijke beperking goed
voor te bereiden op meedoen in de samenleving’,
zegt Annemarie Meester, interim-teamleider.
‘We werken veel met de Geef me de vijf-methode.

beter samen

uit de GmR Resonans

de GmR kwam op 12 december 2019 bijeen.
de raad stemde in met het voorgestelde
Functieboek Resonans 2020 en vroeg in dit
kader aandacht voor de nieuwe cao-bepaling.
Die komt voor uit het onderhandelaarsakkoord dat
diezelfde dag werd gesloten voor de nieuwe cao
primair onderwijs. In het voorjaar 2020 informeert het
bestuur de GMR hier verder over. Grote verandering
in het functieboek is de ontwikkelde functiereeks:
onderwijsassistent, onderwijsbegeleider, leraar.
De functiereeks creëert loopbaanperspectief.

‘We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met
plezier naar school gaan. We zien dat leerlingen op
school goed vooruit komen. Qua leerontwikkeling en
sociaal-emotioneel. En daar doen we het voor! Ons
team zet zich daar hard voor in. Om een goede plek
in de samenleving te krijgen bieden wij hen maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid.
Gewoon waar mogelijk, speciaal waar het moet.’

Over het functieboek sprak het bestuur van tevoren al
uitgebreid met de personeelsgeleding van de GMR.
De raad kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst
op 14 oktober met de zes MR-en van de scholen,
die mogelijk een vervolg krijgt. De GMR werd verder
geïnformeerd over de begroting van 2020 en maakte
kennis met de raad van toezicht (RvT) in de nieuwe
samenstelling. Daarin zit ook een RvT-lid op voordracht
van de GMR, waarvoor Martijn Lasthuizen zich in
het bijzonder heeft ingezet. In de GMR ook enkele
wisselingen: we namen met een gezellig diner afscheid
van Robert Wong (ouder Maurice Maeterlinckschool)
en Esther Alblas (ouder De Keerkring) en
Fleur Klaver (teamleider De Witte Vogel).
Maria Houweling (medewerker De Witte Vogel) komt
de GMR versterken.
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de temperatuur van
onze organisatie
Kwaliteit in speciaal onderwijs is de maat
op onze scholen, voor nu en in de toekomst.
we streven naar één gecertiﬁceerd systeem
voor kwaliteitsmanagement (KmS) op al onze
locaties.
In het najaar van 2019 voerden onze interne
auditoren nulmetingen uit op de nog niet
gecertiﬁceerde Resonans-locaties. Met de nulmetingen namen we de temperatuur op van de eigen
organisatie. De metingen zijn besproken in leerzame
bijeenkomsten met de teamleiders. Van hieruit
bepalen we het vervolg op de locaties. Eén ding is
al duidelijk: wij mogen trots zijn op onze locaties en
de bevlogen medewerkers. Zij bieden onze leerlingen
elke dag een uitdagende leeromgeving om zich

optimaal te ontwikkelen. We streven dan ook naar
een KMS dat het primaire proces en de leerlingen
centraal stelt. Met vaste kaders voor onze
professionals die daarbinnen ruimte hebben voor
eigen ontwikkeling en samenwerking aan een
maximale opbrengst. Uiteraard liggen de
kernwaarden van Resonans aan de basis.

Kernwaarden Resonans
1.

maximale zelfstandigheid,
minimale afhankelijkheid

2.
3.

Samen beter, beter samen
vakmanschap, meesters in gespecialiseerd
onderwijs

versterken en delen van kennis
‘door overleg te organiseren voor medewerkers met eenzelfde functie of werkend met
dezelfde doelgroep, versterken en delen wij
kennis. dat komt ten goede aan leerlingen
en biedt mooie kansen op eﬃciënter werken.
die samenwerking lukt steeds beter.’

elkaar op de scholen, om een kijkje in de keuken te
nemen. Onlangs zijn we met de teamleiders naar een
tweedaagse heisessie geweest en hebben met elkaar
besproken waar we de komende jaren aan werken.
Thema’s zijn ‘modernisering van ons onderwijs’,
‘samenwerking met regulier onderwijs’ en
‘aantrekkelijk werkgeverschap’. Stijnie: ‘Bij de
sector zml/pro/vmbo zijn de thema’s ‘landelijk
doelgroepenmodel’ in combinatie met ‘opbrengsten handelingsgericht werken’, de leerling als toekomstig werknemer, ‘uitbreiding van het onderwijsaanbod’
en ‘kan het inclusiever’. In het tweemaandelijks sectoroverleg presenteert de ontvangende school, lees
teamleider, een parel van zijn of haar school/afdeling.
Dat levert mooie, leerzame gesprekken op. Naast het
georganiseerde overleg weten teamleiders elkaar op
gezamenlijke thema’s al goed te vinden.’

Sectordirecteuren Stijnie en bob: ‘door samenwerking
binnen de sector kunnen we elkaar versterken.’

nieuwe schoolplannen

Dat zeggen Bob Olders, sectordirecteur mytyl/tyltyl
en Stijnie de Graaf, zijn evenknie voor de sector
zml/pro/vmbo. ‘Zo ontmoeten de interne vertrouwenspersonen elkaar en de verpleegkundigen.
Daaruit volgt bijvoorbeeld beleid op het gebied van
medische zorg’, aldus Bob. ‘Ook bezoeken collega’s

Bovengenoemde thema’s komen straks terug in
de nieuwe schoolplannen (periode 1 augustus
2020 t/m 31 juli 2024). Hierbij zijn we binnen heel
Resonans bezig met zelforganiserende teams,
wat betekent dat medewerkers nadrukkelijk ook
invloed krijgen op de schoolplanontwikkeling.
Via de teamleiders volgt daarover meer.
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Servicewindow ITS IT-services
computers hebben van tijd tot tijd onderhoud
nodig. Zo ook de computers bij Resonans.
vandaar dat we een servicewindow hebben
afgesproken met onze IcT-dienstverlener
ITS IT-services.
Peter de Boer, beleidsadviseur IT legt uit: ‘Een
servicewindow is een tijdslot waar binnen ITS
werkzaamheden kan doen. Tijdens werkzaamheden,
bijvoorbeeld de update van een server, kunnen
medewerkers bijvoorbeeld een onderbreking van
internet krijgen of niet inloggen op Oﬃce 365. Dat
komt natuurlijk nooit uit, maar onderhoud en updates

zijn wel nodig. Vandaar dat we een 8-wekelijkse
cyclus hebben afgesproken.

elke eerste maandag van een vakantie vanaf
14.00 uur (tot circa 16.00/17.00 uur) vindt
onderhoud plaats. enige uitzondering is de
zomervakantie, dan is het de tweede
maandag.
Het wil niet zeggen dat er een onderbreking
plaatsvindt, maar mocht dat zo zijn, dan weten
de collega’s wat de oorzaak kan zijn.’

www.ReSonanSondeRwIJS.nl
Resonans Speciaal onderwijs
Elisabethhof 21
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
de Thermiek
vso-vmbo
Vijf Meilaan 137
2324 VV 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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