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Mytylschool Gabriël biedt met circa 140 medewerkers integraal 
onderwijs, pedagogiek, verzorging en revalidatiezorg aan ongeveer 
170 leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of 
een langdurige ziekte. 
Daarnaast adviseren en begeleiden we onder meer scholen en 
andere partijen op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling, 
stage, opleiding, ambulante begeleiding en arbeidstoeleiding.

www.mytylschool-gabriel.nl

Tekeningen van Lena en Nickey
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Mytylschool Gabriël is er speciaal voor jou! Die belofte vat eigenlijk 
onze missie, visie en strategische thema’s samen. Daar doen we het voor. 
Samen willen we er speciaal voor ieder kind zijn.
Het allerbelangrijkste voor mytylschool Gabriël is dat elk kind de 
ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich binnen zijn of haar eigen 
capaciteiten te ontwikkelen. Daar doen we elke dag ons best voor 
met betrokken, deskundige en gemotiveerde mensen. Creatief, 
flexibel en vooruitstrevend zoeken we naar passende oplossingen 
die zijn afgestemd op de mogelijkheden en wensen van ieder kind.
Eén kind, één plan is leidend bij ons onderwijsaanbod, de praktijk-
gerichte leerwegen, de stages en de arbeidstoeleiding, maar ook 
voor het bewegen, ervaren, ontspannen en de revalidatiebehandeling. 
Telkens weer zoeken wij contact met wat het kind kan en wil. 

In deze brochure hebben wij ons Strategisch Beleidsplan 2005-2009 
voor u vertaald vanuit het belang van het kind. We hebben de 
kinderen gevraagd iets te zeggen en een tekening te maken over de 
tien belangrijkste strategische thema’s. Zo wordt elk thema weer 
‘Speciaal voor mij!’, en daar gaat het ons tenslotte om.

Speciaal voor mij!
Mytylschool Gabriël

gerichte leerwegen, de stages en de arbeidstoeleiding, maar ook 

kinderen gevraagd iets te zeggen en een tekening te maken over de 

Tekening van Ralph
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Voor iedere leerling passen we de principes van ontwikkelingsgericht 
onderwijs toe. Of het nu om onderwijs, verzorging of therapie gaat: 
we zoeken naar betekenisvolle activiteiten, waarbij we uitgaan van de 
mogelijkheden, initiatieven, interesses en wensen van leerlingen. We willen 
een rijke leeromgeving bieden met gevarieerde activiteiten en goede  
leerarrangementen voor geïndiceerde leerlingen. We weten wat de wensen van 
ouders zijn en hebben de specifieke kenmerken van de leerlingen in kaart gebracht. 
Zo kan ons uitgangspunt altijd zijn: één kind, één plan.

“Elke dag doen we wel iets nieuws. 
Ik vind knutselen en koken erg leuk. 
Schrijven met blokletters kan ik al.”
We willen het zelfvertrouwen van het kind versterken en de emotionele vrijheid en 
nieuwsgierigheid bevorderen. Als het kind speelt, werkt, leert en beweegt, mag het  
de wereld ontdekken en veroveren. Door doen en ervaren leren kinderen het meest. 
‘Wat kan ik en durf ik?’ 
De vraagstelling van de leerling is binnen de hele school leidend voor het werk van 
alle professionals. De leerkrachten, klassenassistenten en therapeuten worden 
begeleid en getraind in het ontwikkelingsgericht onderwijs. We hebben regelmatig 
overleg hierover en kijken bij en leren van elkaar. Een belangrijk hulpmiddel bij de 
onderlinge afstemming en voor het realiseren van ons principe één kind, één plan, 
is ons digitale leerlingvolgsysteem

1. Onderwijsinhoud

“Het kind moet zichzelf 
kunnen zijn en de eigen 
capaciteiten kunnen 
ontwikkelen. We zoeken 
naar leerprocessen die de 
brede ontwikkeling van 
de leerling bevorderen.”
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Betrokken ouders zijn belangrijk voor het kind en voor de school. 
Van onze kant stimuleren wij de deelname van de ouders in de school. 
We kennen veel waarde toe aan de Ouderraad. Samen met die raad komen 
we tot een meerjarenbeleidsplan over de positie en de rol van ouders en 
verzorgers. En wat net zo belangrijk is: onze medewerkers staan open voor 
vragen en suggesties van ouders. Met de opmerkingen van ouders kunnen 
we ons onderwijs en onze zorg voor hun kind verbeteren. We nodigen de 
ouders dan ook regelmatig uit voor activiteiten op school.

“In mijn schriftje staat wat ik heb gedaan. 
Dan kunnen pa en ma en ook mijn zus Simone 
lezen hoe het met me gaat op school.”

Mytylschool Gabriël vindt het belangrijk de ouders goed te informeren over 
ontwikkelingen binnen en buiten de school. We houden de ouders regel-
matig op de hoogte van de voortgang van hun kind, bijvoorbeeld door de 
schriftjes die de kinderen dagelijks meenemen naar huis. Dat verkleint de 
afstand tussen school en thuis. Twee keer per jaar bespreken we de rappor-
tage over het kind met de ouders. Meerdere keren per jaar organiseren wij 
ouderavonden, waarbij er veel ruimte is voor interactie. Betrokkenheid en 
participatie van ouders en medewerkers in de medezeggenschapsraad 
vinden wij essentieel. Wij beschikken over een actieve Ouderraad die zich 
onder meer bezighoudt met ouderavonden, huisvesting, vervoer, 
revalidatiezorg, gemeentepolitiek en tevredenheidsonderzoeken.
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Mytylschool Gabriël vindt het belangrijk de ouders goed te informeren over 
ontwikkelingen binnen en buiten de school. We houden de ouders regelmatig op 
de hoogte van de voortgang van hun kind, bijvoorbeeld door de schriftjes die de 
kinderen dagelijks meenemen naar huis. Dat verkleint de afstand tussen school en 
thuis. Twee keer per jaar bespreken we de rapportage over het kind met de ouders. 
Meerdere keren per jaar organiseren wij ouderavonden, waarbij er veel ruimte is voor 
interactie. 
Betrokkenheid en participatie van ouders en medewerkers in de medezeggen-
schapsraad vinden wij essentieel. Wij beschikken over een actieve Ouderraad die zich 
onder meer bezighoudt met ouderavonden, huisvesting, vervoer, 
revalidatiezorg, gemeentepolitiek en tevredenheidsonderzoeken. 
De samenwerking tussen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad 
willen wij de komende jaren verstevigen.

2. Positie ouders

“We proberen ouders echt 
bij de school te betrekken. 
Vaak hebben zij goede 
ideeën die we samen kunnen 
uitwerken.”

“In mijn schriftje staat wat ik heb gedaan. 
Dan kunnen papa en mama en ook mijn zus 
Simone lezen hoe het met me gaat op school.”
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Wij willen kwaliteit graag terugzien in de tevredenheid van leerlingen, 
ouders en medewerkers. Dat moeten de kwaliteitsmodellen die we hanteren, 
concreet opleveren. Wij willen graag weten hoe we het doen, ook ten opzichte van 
andere mytyl- en tyltylscholen. Zo krijgen we zicht op zaken die goed gaan en 
dingen die we moeten verbeteren. Ons Strategisch Beleidsplan (ook wel Schoolplan 
genoemd) stellen we eens in de vier jaar op volgens het model van de ‘Vereniging 
van mytyl- en tyltylscholen’. Afgeleide van dit Schoolplan is het jaarlijkse School-
verslag, waarin we vertellen wat we in dat jaar van het Schoolplan wel en nog niet 
hebben gerealiseerd. We kijken daarbij onder meer kritisch naar onze prestaties voor 
de leerlingen, de ouders, externe partijen, maar ook naar de onderwijsprocessen,
het personeelsbeleid en de financiën.

Kwaliteitszorg is ingebed in ons dagelijks handelen: zo kan kwaliteit 
dicht bij het kind en de medewerker zitten. We werken met drie kleinschalige units 
die door een unitmanager worden aangestuurd:
• Jonge leerlingen van drie tot elf jaar (kleuterplein en blauwe plein).
• Oudere leerlingen van elf tot twintig jaar 
  (rode plein en voortgezet speciaal onderwijs (vso).
• Ambulante begeleiding.

De unitmanager geeft leiding aan de leraren, klassenassistenten, logopedisten, 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Een speciaal kwaliteitsteam buigt zich over de 
ontwikkeling en de integratie van onderwijs, pedagogiek, verzorging en revalidatie, 
waardoor we zeker weten dat ieder kind optimale scholing, begeleiding en zorg kan 
ontvangen.

3.  Kwaliteitsbeleid

“Kwaliteit is elke dag 
zichtbaar in het contact 
met onze leerlingen en met 
elkaar. We streven naar 
tevreden leerlingen, ouders 
en medewerkers.”

“Wat ik goed vind?” “Dat we veel mogen spelen.”
“Dat we een computer hebben.” “Dat ik overal met mijn stoel kan komen.” 
“Dat we leuke jufs en meesters hebben.” “Dat we veel leesboekjes hebben. 
En mijn nieuwe ‘player’ die is echt gaaf.”
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Het is prettig werken bij mytylschool Gabriël, dat komt ook de leerlingen ten goede. 
Om dit te bereiken, streven we naar openheid en hebben we oog voor de menselijke 
maat. Dat willen we waarborgen en verbeteren waar nodig. In de dagelijkse hectiek be-
tekent dit dat we op een open, vriendelijke, eerlijke en directe wijze met elkaar omgaan 
en communiceren; ook als iets niet goed gaat. We willen betrokken en gemoti-
veerde medewerkers met een kritische houding, ook naar zichzelf. Ouders kunnen 
altijd rekenen op duidelijke en eerlijke informatie over hun kind. We komen gemaakte 
afspraken na en doen geen beloften die we niet kunnen waarmaken.
We hebben zeer regelmatig overleg over het reilen en zeilen binnen de school. 
Daarin kan iedereen vrijuit spreken en luisteren we naar elkaar om de school als 
geheel te verbeteren en het werk prettiger te maken. We gaan steeds meer werken 
in teams, waarbij we elkaar aanvullen, stimuleren en scherp houden. 
Wij zorgen voor goede coaching en begeleiding van de teams.

De komende jaren geven we invulling aan een integraal personeelsbeleid. 
Dit voeren we stapsgewijs in. Taken, functies, scholing, competenties, persoonlijke 
ontwikkelingsplannen en resultaatverwachtingen worden helder geformuleerd en 
inzichtelijk gemaakt. Om te bepalen of we daadwerkelijk oog hebben voor ons 
personeel, voeren we in 2007 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. 
Ons doel is ervoor te zorgen dat ten minste 75 procent van de medewerkers 
tevreden is over de sfeer en de cultuur.
We weten welke expertise op welke momenten binnen onze school beschikbaar 
moet zijn voor de leerlingen. Als er iets ontbreekt, halen wij de kennis van buiten. 
Als wij onze deskundigheid buiten de school voor andere kinderen kunnen inzet-
ten, doen we dat. We willen voor ouders, scholen en andere partijen in het zorg- en 
onderwijsveld zichtbaar zijn als een professionele en resultaatgerichte partner.

4. Mensen maken 
    onze school

“We vinden een open, 
gezellige en persoonlijke 
sfeer erg belangrijk. 
Medewerkers moeten zich 
kunnen ontwikkelen in 
hun werk, want daar plukt 
iedereen de vruchten van.”

“De meeste meesters en juffen houden wel van een geintje. 
Maar af en toe moet ik echt beter mijn best doen. 
Dat zeggen ze ook en dan helpen ze me gelukkig wel.”
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Het digitale leerlingvolgsysteem (LVS2000) is een belangrijk hulpmiddel om elk kind 
precies dat te bieden wat het nodig heeft aan onderwijs, pedagogiek, verzorging 
en revalidatiezorg. Het ondersteunt het ontwikkelingsgericht onderwijs, maakt de 
onderlinge afstemming mogelijk en het meet en verankert de kwaliteit van wat we 
elke dag doen. In ons digitale leerlingvolgsysteem houden we alle gegevens en alle 
ontwikkelingen van onze leerlingen bij. We maken er bijvoorbeeld een leerlingplan-
verslag in voor de ouders. Hierin staan de resultaten van elke leerling: rekenen, taal, 
maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling en praktische zelfredzaamheid. Wat kan 
hij? Waar kan hij een extra zetje gebruiken? 

Ook voor de afstemming tussen de professionals binnen de school is dit systeem 
belangrijk. Zo ondersteunt de ergotherapie het schrijfonderwijs, de handvaardigheid 
en de huishoudelijke activiteiten. De logopedie helpt met taalactiviteiten, eten en 
drinken en de fysiotherapeut begeleidt bij gym en beweging. We kunnen het 
principe van één kind, één plan dankzij de digitale ondersteuning goed realiseren.

De komende jaren gaan we het leerlingvolgsysteem meer en meer gebruiken in en 
ook buiten onze organisatie. Het wordt ons kloppend hart met onderwijskundige 
gegevens, werkdoelen, leerplanverslagen en journaalgegevens uit therapieoverleg en 
ondersteunende therapeutische activiteiten.
Een paar streefdata: in juni 2006 bevat het systeem alle leerplangegevens.
Tegen die tijd hebben ook de vakgroepen logopedie, fysiotherapie en ergotherapie 
hun specifieke leerdoelen voor de leerlingen ingevoerd. In 2006 onderzoeken 
we de mogelijkheden voor efficiënte uitwisseling van leerlinggegevens met onder 
meer revalidatiecentrum Tolbrug.

5. Digitaal leerling-    
    volgsysteem

“We volgen nauwgezet 
de ontwikkeling van elke 
individuele leerling. 
Alle medewerkers maken 
actief gebruik van ons 
digitale leerlingvolgsysteem, 
zodat we niets dubbelop 
doen en de leerling echt 
goed kennen.”

“Het leukst is als de zon schijnt. 
Dan kunnen we buiten spelen. Tikkertje doen. 
Fietsen. Of gewoon kletsen met elkaar.”
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Het is belangrijk dat alle medewerkers van de school weten waar we voor staan, wat 
we met elkaar willen bereiken en hoe we dat gaan doen. We willen dat onze missie, 
strategie, normen, waarden en kerntaken gaan leven op de werkvloer. 
Waar gaat het om?
• Op basis van het principe één kind, één plan kijken we met ouders en 
  externe partijen wat er voor de leerling nodig is.
• Elke leerling ontvangt een passend aanbod in onderwijs, pedagogiek, 
  verzorging en revalidatie gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte principes.
• Vragen van leerlingen en ouders zijn richtinggevend voor de planning, 
  uitvoering en evaluatie van ons beleid.

• Als netwerkorganisatie zoeken wij de dialoog met partners in onderwijs,  
  zorg, revalidatie, wonen, werken en vrije tijd.
• We willen een nieuw ‘Kindercentrum’ realiseren voor onderwijs, revalidatie, 
  wonen, werken en vrije tijd, wellicht in de vorm van nieuwbouw.
• Onze dienst ambulante begeleiding heeft een duidelijke positie en rol, 
  zowel binnen als buiten onze school.
• We zijn een lerende organisatie met maximale digitale ondersteuning.
• Onze bedrijfsvoering is professioneel met inzicht in personeel, 
  financiën en resultaten. 

Iedereen moet weten wat het kwaliteitsteam en het managementteam doen. 
We willen helderheid en openheid over taken, verantwoordelijkheden, bevoegd-
heden en communicatielijnen. Het kwaliteitsteam en het managementteam zorgen 
voor de coaching van medewerkers, waarbij we actief gebruik gaan maken van 
elkaars deskundigheid.

6. Oog voor sturing

“We willen voor leerlingen, 
ouders en medewerkers een 
goede school zijn. 
Dat betekent dat we op 
basis van goede afspraken  
samen naar resultaten  
toewerken. We zijn eerlijk 
en helder over onze 
prestaties en sturen tijdig 
bij als het nodig is.”

“Tuurlijk heb je een stuur nodig, 
anders kun je alleen maar rechtdoor rijden.”
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Mytylschool Gabriël en revalidatiecentrum Tolbrug werken samen om de leerlingen 
een geïntegreerd aanbod te doen. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis, op 
school of op hun werk worden begeleid; dit wordt ambulante begeleiding genoemd. 
Ons doel is voor leerlingen de verbinding te leggen tussen het speciaal en het 
regulier onderwijs. Daarnaast willen we het contact met de ouders verzorgen.  
Deze samenwerking met Tolbrug willen wij verbeteren, intensiveren en vastleggen in 
goede afspraken.

Geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen. Dit betekent dat wij met onze 
partners de vinger aan de pols houden en goed weten welke behoefte er leeft bij 
scholen, ouders en kinderen. Als het nodig is, komen we met nieuwe producten 
en diensten. We zullen onder andere de mogelijkheden onderzoeken voor:
• Een geïntegreerd aanbod van zorg voor nul- tot driejarigen.
• Arbeidstoeleiding voor leerlingen met ambulante begeleiding: van school 
  naar werk.
• Individuele psychologische behandeling.
• Een opleidingscentrum voor leerkrachten uit het reguliere onderwijs, voor 
  na- en bijscholing in onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of  
  meervoudige beperking.
• Revalidatiezorg en enkelvoudige behandeling van leerlingen van de am
  bulante begeleiding.
• Vierentwintiguursopvang: logeeropvang, weekendopvang, crisisopvang 
  en alle andere vormen waarbij ouders even op adem kunnen komen.
• Vierentwintiguurszorg: wonen, zowel parttime als fulltime.

7. Productontwikkeling   
   en innovatie

“We proberen altijd een 
stap vooruit te denken in 
het belang van het kind. 
Achteroverleunen kennen 
we niet. We zoeken actief 
de samenwerking in de 
regio en komen met 
vernieuwingen als ze in het 
belang van het kind zijn.”

“Wat ik zou willen uitvinden? 
Een rolstoel met een radio, televisie 
en computer.”
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Zonder geld kunnen wij niets. Dit betekent dat wij een gezond financieel beleid 
willen voeren binnen de wettelijke kaders. De overheid wil scholen meer bestedings-
vrijheid geven door lumpsumfinanciering in te voeren. Lumpsum is Engels voor ‘een 
bedrag ineens’. Ons financieel beleid is in 2006 voorbereid op de invoering van de 
lumpsumfinanciering.

Lumpsumfinanciering staat voor meer vrijheid en minder regels. We kunnen dus zelf 
meer gaan bepalen hoe wij ons onderwijs willen inrichten en kunnen zo ons 
onderwijs afstemmen op onze situatie en de vragen van leerlingen en ouders. 
De keerzijde is dat we meer financiële en inhoudelijke verantwoording moeten 
afleggen. De overheid noemt dit rekenschap geven van wat we hebben gepresteerd 
met de som geld. Dit willen we met een goed systeem voor planning, control en 
risicomanagement gaan realiseren.

Ook naar buiten moeten we een duidelijk financieel beleid voeren. De samen-
werkingsverbanden zijn niet alleen zorginhoudelijk gericht op het belang van het 
individuele kind, maar ze moeten ook financieel sluitend zijn. Dit betekent dat we 
goede afspraken moeten maken over wat we wederzijds van elkaar verwachten en 
welke prestaties er moeten worden geleverd. Intern geldt dit ook: we willen 
prestatiegericht werken en budgetverantwoordelijkheid invoeren.
Jaarlijks maken wij een inzichtelijke en duidelijke jaarrekening, zodat iedereen weet 
hoe we ons geld besteden en wat onze prestaties zijn. 

8. Financiën

“We krijgen meer de ruimte 
om het onderwijs zelf in te 
richten en geld te besteden
aan zaken die wij echt 
belangrijk vinden. 
De nieuwe lumpsum-
financiering komt de school, 
het onderwijs, de leerlingen 
en hun ouders ten goede.”

“Geld? Ja, daar heb ik 
altijd veel te weinig van.”
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Met onze ambulante begeleiding bieden wij speciale hulp en extra ondersteuning 
aan leerlingen, ouders en scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. We maken 
ons sterk voor de zorg die het kind thuis, op school of op het werk nodig heeft. 
Dit kan ook gericht zijn op preventie, waarbij we willen voorkomen dat het slechter 
gaat met een kind.

Ambulante begeleiding wordt steeds belangrijker. De overheid wil toe naar een 
onderwijsaanbod waarbij alle kinderen toegang moeten krijgen tot het reguliere 
onderwijs. Dit betekent dat die scholen steeds meer een beroep zullen doen op 
onze kennis en kunde van leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking of een langdurige ziekte. 
Aan die extra vraag naar ambulante 
begeleiding willen we voldoen met 
een compleet en helder aanbod 
van professionele diensten tegen 
marktconforme prijzen.

9. Ambulante 
    begeleiding

“We zullen steeds meer 
leerlingen op scholen en 
thuis gaan bezoeken om te 
kijken hoe we de leerling  
en de ouders kunnen 
begeleiden op school, in 
werk en bij revalidatie. 
Die specialistische kennis 
zetten we graag ook 
buiten de muren van onze 
school in.”

“De docent komt elke week even kijken 
op mijn stageplek. Leuk hoor. 
En hij vraagt of alles goed gaat en of ik 
nog iets nodig heb.”

beperking of een langdurige ziekte. 
Aan die extra vraag naar ambulante 
begeleiding willen we voldoen met 
een compleet en helder aanbod 
van professionele diensten tegen 

Tekening van Ali
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De huisvesting heeft als doel om de kinderen zo optimaal mogelijk te ondersteunen 
in onderwijs, zorg, revalidatie, sporten, vrije tijd en werken. De komende jaren zijn 
spannende tijden, want we zitten samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en 
diverse zorgpartijen om de tafel om nieuwbouw te realiseren. We willen komen tot 
een multifunctioneel ‘Kindercentrum’ dat in 2009 moet zijn gerealiseerd. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van de gemeente. We zijn al druk bezig 
met het opstellen van een Plan van Eisen, zeker omdat we ons ontwikkelingsgericht 
onderwijs goed uit de verf willen laten komen. Ook denken we na over nieuwe 
vormen van dienstverlening die we op onze huidige locatie niet kunnen aanbieden, 
waaronder voor- en naschoolse opvang, weekend-opvang, logeeropvang en crisis-
opvang.

Het ‘Kindercentrum’ wordt het centrale aanspreekpunt voor ouders. 
Zij kunnen met al hun vragen dan op één adres terecht. 
Wij regelen dan het onderwijs, de zorg, 
de revalidatie, de arbeidstoeleiding, de ambulante 
begeleiding of wat de 
zorgvraag ook is. 

10. Huisvesting

“We willen ieder kind 
optimale condities bieden 
om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen; fysiek, sociaal-
emotioneel en cognitief.
We zijn actief bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw 
‘Kindercentrum’. Het ‘Kinder-
centrum’ zal worden ingericht 
op de wensen en behoeften 
van leerlingen, medewerkers  
en ouders. Het zal het centrale 
aanspreekpunt worden voor 
onderwijs, zorg, revalidatie, 
wonen, werken en vrije tijd.”

“De school is echt wel vet.”

 wordt het centrale aanspreekpunt voor ouders. 
Zij kunnen met al hun vragen dan op één adres terecht. 
Wij regelen dan het onderwijs, de zorg, 
de revalidatie, de arbeidstoeleiding, de ambulante 

Tekening van Marian
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Meer informatie?

Het complete Strategische 
Beleidsplan 2005-2009 
kunt u aanvragen bij het 
secretariaat. Ook op onze 
website vindt u meer 
informatie over de school en 
ons aanbod van onderwijs, 
zorg en revalidatie voor 
de kinderen.

Mytylschool Gabriël
Klokkenlaan 2
5231 BA  Den Bosch
Telefoon: 073 641 74 65
Fax: 073 644 16 68
E-mail:  info@mytylschool-gabriel.nl
www.mytylschool-gabriel.nl

Tekening van Jorien

ONDERWIJSINSTELLING VOOR LEERLINGEN MET EEN LICHAMELIJKE OF MEERVOUDIGE BEPERKING


