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Biezondere
Vernieuwingen
Ernstig ziek en tóch
contact met je klas

Het verhaal van onze leerling Levi op sbo
Westerwel heeft indruk gemaakt, hij raakte
ernstig ziek maar kon dankzij de inzet van
KPN KlasseContact toch contact houden
met zijn klasgenootjes. Levi kreeg een
laptop en bediende de camera vanuit thuis
met zijn laptop, hij kon werkelijk rondkijken
in het lokaal. “Zonder dit stukje techniek had
Levi driekwart jaar van het schooljaar
moeten missen. Bij zijn terugkeer op school
werd hij gelijk met open armen ontvangen.”,
aldus unitleider Lieke Kaal.

Parcours laat ’t zien!

Met de komst van het restaurant Binnen! Bij VSO Parcours is de
school behoorlijk vernieuwd. Maar in 2019 is daar nog een
schepje bovenop gedaan door de school meer sfeer te geven.
De leerwerkplekken zijn veranderd in open ‘pleinen’ waar onze
jongeren met een thema aan de slag kunnen. Het is een fijne
leeromgeving geworden die aansluit bij de interesses van onze
leerlingen. Een ontwikkeling die past bij de visie van Parcours:
laten zien wat zij allemaal kunnen.

Biezondere
Samenwerkingen
.

Welkom zij-instromers!

Biezonderwijs heeft haar krachten gebundeld met andere
onderwijsorganisaties in het Regionaal Transfercenter MiddenBrabant. Samen met Fontys zijn ze gestart met een zij-instroomtraject. Het is een van de stappen die genomen zijn om voldoende
leraren voor de klas te krijgen. Deelnemers met een hbo-diploma
op zak kunnen in twee jaar tijd een Pabo-bevoegdheid behalen. In
februari 2019 zijn de eerste tien deelnemers gestart bij
Biezonderwijs. In de eerste maanden hebben zij zich voorbereid
op het toelatingsassesment dat in juni door de Pabo is afgenomen. Vervolgens zijn ze gestart met de opleiding en ze staan

twee tot drie dagen per week zelfstandig voor de klas.
Na twee jaar volgt het bekwaamheidsonderzoek met als kers op de
taart: een Pabo-diploma.

Goede start op sbo

Op sbo Zonnesteen is in 2019 gestart met een proefproject
School Voorbereidende Groep. Met als doel kinderen in de leeftijd
van 3 tot 5 jaar een beter perspectief te bieden bij de start in het
speciaal basisonderwijs (sbo). Expertise vanuit onderwijs en
jeugdhulp is daarvoor integraal ingezet op sbo Zonnesteen. Het
doel is deze jonge kinderen eerder en beter te ondersteunen in hun
ontwikkeling en schoolloopbaan. Biezonderwijs werkt samen met
Amarant Groep, Sterk Huis, Koraal (DVI De Hondsberg), Kentalis,
GGZ Breburg, Kinderopvang Groep en Gemeente Tilburg.

Echt van betekenis bij Biezonderwijs

Biezonderwijs is een betekenisvolle organisatie waar je als medewerker echt het verschil maakt voor onze leerlingen. Als je eenmaal
bij ons aan de slag gaat is het mogelijk om je op allerlei manieren te oriënteren op specialistisch onderwijs. Je kunt werken binnen
verschillende pedagogische en/of onderwijskundige concepten en met diverse doelgroepen. Dat geldt ook voor deelnemers aan ons
zij-instroomtraject. We stimuleren groei en ontwikkeling en koesteren onze professionals door te investeren in opleidingen en
trainingen. In 2019 hebben we al veel nieuwe docenten mogen verwelkomen bij onze community van wereldverbeteraars. We zijn altijd
op zoek naar talentvolle toppers met een passie voor onze doelgroep en een onderwijsbevoegdheid. Ben je benieuwd wat iedere
werkplek binnen Biezonderwijs zo uniek maakt? Bekijk de films over onze scholen op www.biezonderwijs.com.

Biezondere
Mijlpalen
Leerlingen
VSO De Bodde
werken én
leren op
vakantiepark

Het is in 2019 alweer de
tiende keer dat leerlingen van VSO De Bodde samen met leraren
en vrijwilligers afreizen naar recreatiepark Klaverweide in
Ellemeet (vlakbij Renesse). Niet voor een ontspannen vakantie
maar voor een ervaring rijker! Het werkende leven wordt zo goed
mogelijk nagebootst want ze gaan aan de slag met allerhande
klussen op het park (waar ze ook met z’n allen verblijven). Op de
laatste avond van het verblijf krijgen de leerlingen allemaal een
certificaat voor hun deelname. In de weken erna wordt er volop
nagepraat over deze geweldige reis.

CrKBO-keurmerk voor
Expertisecentrum
De Kracht
Expertisecentrum De Kracht heeft in 2019
het CrKBO-keurmerk behaald. Hét bewijs dat
zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor
Kort Beroepsonderwijs. Na een intensieve audit, ontving
De Kracht het keurmerk waarmee ze prijzen kunnen aanbieden
zonder btw. Maar het keurmerk heeft voor veel meer gezorgd.
De audit ging diep in op alle facetten wat betreft organisatie,
trainers, administratie, voorlichting, contracten, klachtafwikkeling en examinering. De Kracht heeft nu een helder en duidelijk
kader waar zij als goed opleidingscentrum aan moet voldoen.
Het heeft de nodige tijd en energie gekost maar het resultaat
mag er zijn. De Kracht beschikt voortaan over het CrKBOkeurmerk en we zijn daar supertrots op!

Feestelijke onthulling vignet
Gezonde School

Sbo Noorderlicht heeft haar tweede vignet voor een Gezonde
School behaald, namelijk het vignet ‘Bewegen & Sport’. Om dit
te vieren, is het vignet op een feestelijke manier onthuld tijdens
de Koningsspelen. De leerlingen hebben die dag een sponsorloop
gelopen waarmee ze maar liefst een bedrag van bijna 1.600 euro
ophaalden. De Gezonde School is een landelijk keurmerk
waarmee de school laat zien dat zij een structurele aanpak biedt
om de gezondheid van
leerlingen op
peil te houden.
Eerder
behaalde de
school al het
vignet
‘Gezonde
Voeding’.

Biezondere
Leermomenten
Gym voor sociaal-emotionele
ontwikkeling

Op het SO van SG De Keyzer combineert gymdocent Mathijs van
de Vorst zijn bewegingsonderwijs met een gedragsprogramma
dat schoolbreed ingezet kan worden. In de gymlessen ervaren ze
wat de consequentie van hun gedrag is en wat dit kan veroorzaken. Daarnaast vormt het aanleren van positief groepsgedrag
een belangrijk onderdeel van de lessen, met als doel om het
positieve groepsgedrag mee te nemen naar de klas. Mathijs
maakt wekelijks kenbaar aan collega’s welk gedragsthema en
welke doelen er centraal staan.

Groen is gezond

Van grijze stoeptegels naar een groenrijk geheel! Het schoolplein
van sbo Noorderlicht moest aantrekkelijker, uitdagender en
vooral groener worden. Dat is in 2019 gelukt, mét hulp van de
leerlingen. Leerlingen dachten mee en maakten hun favorieten
bekend: zoals een klimtoestel met een rioolbuis en een klimboom. Ook zijn er plekken waar de hele klas buiten kan zitten.
Voor 2020 staat de
aanleg van een
Tiny Forest
gepland in
samenwerking met
gemeente Tilburg.
Wat wil je als
school nog meer!

Gloednieuw zwembad
voor De Bodde

Leerlingen van De Bodde dobberen wekelijks in het zwembad
van de school. Maar het bad kon wel een fikse opknapbeurt
gebruiken. Conciërge Bernard Landzaat coördineerde de bouw
en zag hoe het zwembad afgebroken werd en weer blinkend uit
de verf kwam. Mét duurzaam warmte-terugwin-systeem en
splinternieuwe douches en kleedkamers.

Biezonder
Educatief
We zijn een
levendig park
rijker!

In de zomer van 2019 heeft
wethouder Rolph Dols een
nieuw park geopend aan de
Generaal de Wetstraat in de
Tilburgse wijk Oerle. Maar dit is niet zomaar een park. Het is een
unieke samenwerking tussen gemeente Tilburg, buurtbewoners
en de nabijgelegen scholen sbo Zonnesteen en VSO Parcours.
Hier komt de buurt samen, er wordt door onze leerlingen
getuinierd met een educatief doel en iedereen kan er letterlijk z’n
vruchten plukken. De gemeente, buurtbewoners en leerlingen
van de twee aangrenzende scholen onderhouden het park
samen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het contact
onderling versterkt en de saamhorigheid vergroot.

Biezondere
Leerlingen
Trotse leerlingenraad
SG De Keyzer VSO

De leerlingenraad van SG De Keyzer VSO boekte in 2019 talloze
successen. De raad met zo’n 22 leerlingen wist de lijst met
actiepunten om te zetten in daden. Het meest trots waren ze op
wifi-verbinding voor leerlingen in de pauzes. Soms lukt er ook
iets niet. Zoals de aanschaf van een warme drankenautomaat en
het aanpassen van pauzetijden. Maar die teleurstellingen zijn
niet groot, ze vinden het juist fijn dat ze gehoord worden.
Iedereen bij De Keyzer weet ze te vinden om mee te denken over
bepaalde onderwerpen. Je ziet de leerlingen groeien, ze stralen
een gevoel van trots uit. Daar doen we het voor!

PRO-team praat mee over
inrichting Praktijkcollege Tilburg

ParKunst bij Parcours

Onze techniekdocenten Jeroen en Amber hebben samen met
leerlingen van Parcours een mini-museum geopend. Ze hebben
hard gewerkt aan de uitwerking van het concept ‘PAR Kunst’.
Het leerwerkplein in de gang van techniek en CKV wordt
sindsdien regelmatig omgetoverd tot een tentoonstellingsruimte
waar het prachtige werk van leerlingen te zien is. Wil je eens
komen kijken? Kom dan op een dinsdagmiddag en schuif om
17.00 uur aan voor een driegangen diner bij Parcours (vanaf
slechts 12,50 euro). We heten je van harte welkom!

Hout, installatie,
elektra én
schilderen

Het profiel Bouwen, Wonen en
Interieur (BWI) op het Praktijkcollege
bevat voortaan ook het vak schilderen. Leerlingen van de bovenbouw
kunnen aan de slag op speciale
werkmuren in het praktijklokaal. Als
leerlingen voldoende geoefend hebben
op de wanden, mogen ze muren in de
school schilderen. Door de jongeren te
laten rouleren tussen de vakken hout,
installatie, elektra en schilderen,
kunnen ze ieder vak proberen. Zo
ontdekken ze wat ze het liefste doen
en waar ze goed in kunnen worden.

In 2019 is gekozen voor een nieuw interieur van
de aula waarin ‘doen en maken’ centraal staat.
De inrichting is mede bedacht door het PROteam,
oftewel de leerlingenraad. Zij zijn in gesprek gegaan
met een interieurarchitect en het management.
De leerlingen vinden sfeer, licht en praktische zaken
belangrijk zoals oplaadpunten, een voetbaltafel
en in groepjes kunnen zitten. In het vernieuwde
interieur binnen de school komen alle profielen van
de school terug. De leerlingen zijn erg tevreden over
het nieuwe podium en de verschillende soorten
tafels waar ze kunnen werken en kletsen. De leerlingenraad denkt nu ook mee over de herinrichting
van het buitenterrein. Want het beste resultaat
behaal je samen!

Selfi-Lab: een andere blik op leren

Op sbo Zonnesteen is gestart met het proefproject ‘Selfi-Lab’
voor het versterken van executieve functies en het ontwikkelen
van zelfsturend vermogen bij leerlingen. In het lab wordt de
vergelijking gemaakt met een auto. Iedere stap om te kunnen
gaan rijden, staat symbool voor handelingen van leerlingen.
Ze spelen in het Selfi-Lab met spellen die de executieve functies
uitdagen. Iedere leerling heeft een waaier ter beschikking, daarin
worden alle onderdelen van de auto vermeld inclusief tips die
leerlingen kunnen toepassen als het niet goed gaat. Zo trainen ze
zichzelf. Na afloop gaan ze met de juf in gesprek. Hun bevindingen geven ze op hun eigen mobiele telefoon (gemaakt van
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Ben je biezonder nieuwsgierig
geworden door al deze
verhalen? Kijk op
www.biezonderwijs.com/
jaarverslagen
voor meer informatie.

papier) aan.
De pilot wordt
uitgevoerd in
samenwerking
met basisschool
Panta Rhei en is
opgezet door
Denkplein van Plein
013. Een mooie
methode waarbij
kinderen zélf en van elkaar
leren.

