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INFOBULLETIN OVER STICHTING RESONANS, SPECIAAL ONDERWIJS

GENIET VAN DE ZOMER!
De zomervakantie staat voor de
deur, gelukkig met heel wat meer
vrijheden dan afgelopen schooljaar.
Geniet van de zon en de vrije dagen!
We zien jullie graag in schooljaar
2021-2022 weer gezond terug.

DANKJEWEL KANJERS
In het afgelopen tropenjaar viel echt op hoe hardwerkend, flexibel en creatief de medewerkers van
Resonans zijn. Jullie hebben alles gegeven om de leerlingen een zo normaal mogelijk schooljaar te geven.
Hun ontwikkeling staat voor jullie met stip op één. Of dit nu klassikaal, online of een combinatie van beide
betreft. Als bestuur van Resonans willen we alle medewerkers hartelijk danken voor de enorme inzet.
Zeker in zo’n bijzonder schooljaar als 2020-2021. Jullie zijn kanjers!

PROJECTTEAMS AAN DE SLAG
Ieder jaar maakt Resonans een jaarplan. Het ontwikkelen en uitvoeren van het jaarplan werd eerder door
centrale werkgroepen gedaan. Omdat Resonans vanuit het 6R-model is gaan werken met de principes van
zelforganisatie, zijn de werkgroepen opgeheven. Bij een onderwerp zoeken we nu vanuit alle lagen in de
organisatie mensen, die affiniteit met en/of expertise in het onderwerp hebben. Denk aan onderwerpen als
onderwijsorganisatie of secundaire arbeidsvoorwaarden. Een projectteam bestaat voor de duur van een project.

PROJECTTEAM ICT-BELEIDSPLAN
Een van de al actieve projectteams is die van ICT-beleidsplan. In dit team zitten niet alleen ICT’ers,
maar ook een afdelingsdirecteur, ib’ers en een lid van de CvB. Samen met een externe adviseur keken
zij naar de prioriteit van ICT-doelen. Ze combineerden die met de visie op onderwijs van de verschillende
afdelingen. Het team maakt nu een beleidskader voor heel Resonans. Wanneer dit wordt goedgekeurd
kunnen de scholen zelf hun plannen maken en uitvoeren. Elke afdeling vraagt immers een andere aanpak.
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NIEUW BESTUUR GOED VAN START
Bob Olders: ‘Het was een vliegende start met alles wat er speelde rondom corona. Gelukkig kende ik de
organisatie al goed en was de samenwerking met de collega’s erg prettig. Samen beter, beter samen is hier
zeker van toepassing.’ De soepele overgang naar het nieuwe college van bestuur is fijn voor de continuïteit
van Resonans. 2020 was ondanks alles een goed jaar, waarin we zoveel mogelijk uitvoering gaven aan het
strategisch beleidsplan. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd door de GMR en de
raad van toezicht.

ACTUELE SCHOOLGIDSEN EN KALENDERS
De schoolgidsen zijn klaar voor een nieuw schooljaar. De schoolgidsen verschijnen in digitale vorm. De gidsen
staan vanaf 20 juli 2021 online op de website van de school onder documenten en op de website van Resonans.
De scholen krijgen de gedrukte jaarkalender op 12 juli of 14 juli in huis. In de schoolgidsen en kalenders staan
leuke, actuele foto’s. In de zomervakantie worden de websites van alle scholen geüpdatet.

CORONA-VERSOEPELINGEN
De laatste weken gingen we weer samen naar school en de mondkapjes mochten veelal af. Erg fijn om elkaars
gezicht weer te kunnen zien. Ook de beperking op groepsvorming is vervallen sinds 26 juni 2021. Enige voorzichtigheid blijft wel geboden. Volwassenen en jongeren houden 1,5 m afstand van elkaar en dragen mondkapjes in de
gangen en de aula. Iedereen die koorts heeft of verkouden is, laat zich testen of gaat tien dagen in quarantaine.
Voor kinderen die thuiszitten regelen scholen thuisonderwijs.

HUISVESTING SCHOLEN
Het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van Praktijkcollege Het Metrum zijn goedgekeurd. We hopen aan het
begin van de zomervakantie de aannemers te hebben gevonden die de plannen gaan uitvoeren. Het idee is dat er
in oktober 2021 gestart kan worden met de uitvoering. Bij (v)so De Thermiek laten we het ventilatiesysteem in
de zomervakantie aanpassen, zodat de leerlingen daar weer van frisse lucht verzekerd zijn. Ook voor de Korte
Vlietschool is de aanbesteding gestart voor een nieuw ventilatiesysteem. Voor nog een aantal scholen zijn er
verbouw- of nieuwbouwplannen. Daarover meer in een volgende Beter Samen.

WERKEN AAN INCLUSIEF ONDERWIJS
Resonans (zml-school De Keerkring so) en Unicoz onderwijsgroep (sbo De Horizon) zetten dit jaar hun
handtekening onder een intentieverklaring. Zij gaan samenwerken aan een nieuw Expertisecentrum voor
gespecialiseerd onderwijs in Zoetermeer. Samen kunnen ze een breder aanbod realiseren voor hun leerlingen.
Vso-vmbo De Thermiek is dit schooljaar binnen Beroepscollege Leystede verder gegaan als Vso Leystede.
Hun leerlingen leren samen met de leerlingen van twee reguliere vmbo’s in één prachtig nieuw gebouw.

HERZIEN TOEZICHT PER 1 AUGUSTUS
Effectief toezicht voor beter onderwijs. Dat is de missie van de Inspectie van het Onderwijs. Het nieuwe toezicht
per 1 augustus 2021 gaat meer uit van de verantwoordelijkheid van besturen. Het toezichtskader berust op vijf
pijlers: verbeteren stelselkwaliteit, verantwoordelijkheid bij besturen, waarborgen, stimuleren en toezicht op
maat. Besturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de financiën van hun scholen. De Inspectie
analyseert jaarlijks alle scholen en brengt bij (grote) risico’s een bezoek. De hoofdlijnen van de herziening van
het toezicht zijn samengevat in een animatie.
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