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Een nieuw jaar, een nieuwe school!

Voor het eerst stopt de taxibus op de Soestdijkerstraatweg 129c in Hilversum. Voor
het eerst lopen en rijden de leerlingen naar binnen via de (nu nog) zij-entree. De
juffen en meesters verheugen zich al op de verwonderde gezichten... Een nieuwe
klas! Een grote, nieuwe gymzaal! Gelukkig ook de vertrouwde gezichten van hun
klasgenoten. Laat de schooldag maar beginnen.
Op 8 januari was het eindelijk zo ver: de leerlingen van De Kleine Prins Hilversum startten
het schooljaar in hun gloednieuwe school. In de kerstvakantie is er hard gewerkt om de
school in te richten en startklaar te maken. In de komende periode zal de school verder
worden voorzien van nieuw en aangepast meubilair. Ook worden er speelpleinen,
parkeerplaatsen en bewegwijzering gerealiseerd.
Op 30 januari jl. werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hilversum,
De Kleine Prins en Merem Medische Revalidatie ondertekend. Het persbericht met daarin
meer informatie over de toedracht kunt u hier lezen. De officiële opening van de school
vindt later in het jaar plaats.
Op 16 april is er een open dag voor toekomstige leerlingen van College De Kleine Prins
Hilversum. Meer informatie hierover kunt u binnenkort lezen op onze website.

Hersenletselteam Utrecht
Medewerkers van de scholen van De Kleine Prins en van het
Expertisecentrum hebben onlangs zitting genomen in het
Hersenletselteam Utrecht. Zij denken en praten mee over
onderwijs en zorg aan leerlingen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). In 17 regio's in Nederland zijn er
hersenletselteams actief. Zij geven onder andere voorlichting
en advies aan onderwijsprofessionals over NAH en de
gevolgen hiervan voor het onderwijs. Voor meer informatie kijkt u op
www.hersenletselteams.nl of kunt u contact opnemen met De Kleine Prins
Expertisecentrum.

Save the date: reünie
Op zaterdagmiddag 28 september 2019 vindt er een
reünieplaats voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers
van (voorheen) Utrechtse Buitenschool De Schans. Houd de
website van De Kleine Prins Utrecht Noord in de gaten voor
informatie en de aanmelding die binnenkort van start gaat.

Kennisdelen: scholingen van het Expertisecentrum
In de komende periode kunt u deelnemen aan de
volgende scholingen, die in de middag plaatsvinden bij De
Kleine Prins Expertisecentrum in Bilthoven:
3 april: Voorlichting Omgaan met Levend Verlies
10 april: Workshop Spina Bifida
15 mei: Workshop DCD / Dyspraxie
15 mei Voorlichting Een juiste zithouding
22 mei Workshop Rouw, verdriet en verlies
Inhoudelijke informatie over onze scholingen en de mogelijkheden om deze op locatie te
ontvangen vindt u in in de brochures Dienstenaanbod en Scholingsaanbod. Direct
aanmelden of een vraag? Stuur dan een mail naar expertisecentrum@dekleineprins.nl .

Gezocht: Minister voor gehandicaptenzaken
Op 24 mei gaat er een TV-programma van start
waarin men op zoek gaat naar een persoon die
opkomt voor de belangen van gehandicapten.
Presentatrice Lucille Werner, zelf ook gehandicapt,
sprak hierover in het Jeugdjournaal. Ook leerlingen
van De Kleine Prins Utrecht geven hun mening!
Bekijk de uitzending van het Jeugdjournaal van 12 februari hier.

Werken in sectoren: effectief verbinden
Sinds september 2018 worden onze scholen
aangestuurd door twee sectordirecteuren. Harry Rops
(links op de foto) stuurt de scholen voor primair
onderwijs aan en Ronald van Leeuwen de scholen
voor voortgezet onderwijs. We vroegen hen wat de
meerwaarde is van het werken in sectoren en wat het
effect hiervan is op de kwaliteit van ons onderwijs.
“Doordat de scholen in Utrecht en in Hilversum per sector (po of vo) door dezelfde
persoon worden aangestuurd is het komen tot een duidelijk centraal beleid gemakkelijker.
Daarnaast komt er meer en meer eenheid in het beleid tussen de beide sectoren. Die
eenduidigheid maakt onder andere een flexibeler personeelsbeleid mogelijk”, aldus
Ronald. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar wat merken we hier op de werkvloer eigenlijk
van?
“Medewerkers van de hele stichting hanteren dezelfde regels en aanpak, wat heel
transparant is voor de leerlingen en de ouders. De scholen behouden hun eigen cultuur.
Als medewerker merk je dat je bij een groter geheel hoort, op welke school je ook
werkzaam bent. Het uitwisselen van (vak)leerkrachten is gemakkelijker, waardoor we
meer vakken op verschillende scholen kunnen aanbieden”, geeft Harry aan.
Beide directeuren merken dat er soms op meerdere scholen tegelijk het wiel uitgevonden
wordt. Doordat ze als sectordirecteur zicht hebben op alle processen binnen alle scholen
is het verbinden van projecten - en natuurlijk de bevlogen mensen daarachter - mogelijk.
Het ontwikkelen van het onderwijs is daardoor sneller en effectiever te organiseren.
“Kennis delen staat hoog in het vaandel, we leren dagelijks van elkaar en elkaars
scholen”, vult Ronald aan.
Er wordt samengewerkt in belangrijke projecten:
Het onderzoek naar de mogelijkheid te komen tot een Integraal Kind Centrum en invoeren
van vormen van gepersonaliseerd leren staan hoog op de agenda. In het vo is het
onderwijs aan de groeiende doelgroep leerlingen met (psycho)somatische klachten, die
uitvallen in het regulier onderwijs, een belangrijk aandachtspunt. Door het inzetten van
individuele ontwikkeltrajecten wordt deze leerlingen passend onderwijs aangeboden om
een diploma te behalen en een vervolgstudie op te pakken.
Er is een goede klik tussen de beide directeuren, wat een positieve werking heeft op de
ontwikkeling en de verbinding tussen de scholen. Natuurlijk zitten ze niet altijd op een lijn
maar alle uitdagingen krijgen een oplossing. De kracht van deze samenwerking? “Elkaars
zienswijzen écht horen en bekijken, waarmee je elkaar versterkt en tot betere besluiten
komt”.
Harry heeft ruime ervaring in het speciaal onderwijs, van Brabant tot Bonaire. Na drie jaar
directeur van De Kleine Prins Utrecht te zijn geweest is hij nu sectordirecteur po.
Verbinden is zijn motto.
Ronald heeft in zijn loopbaan voor alle typen van regulier en speciaal voortgezet onderwijs
gewerkt, zijn hart ligt duidelijk bij deze vo-leerlingen. Onderwijs passend maken voor elke
leerling is zijn specialiteit.

Contact
De Kleine Prins
Postbus 665, 3720 AR Bilthoven
Telefoon: 035 – 528 04 48
Mail: expertisecentrum@dekleineprins.nl
Voor meer informatie en een overzicht van de diensten en producten van De Kleine Prins
verwijzen we u graag naar onze website: www.dekleineprins.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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