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Wij zijn mytylschool de Brug, een openbare 
school voor leerlingen met een lichamelijke 
beperking, een bijkomende verstandelijke 
beperking en/of een langdurige ziekte. We 
bieden uitdagend en passend onderwijs 
voor leerlingen van 4 tot 18 jaar in drie 
verschillende afdelingen. Speciaal waar het 
moet, gewoon waar het kan

De mytylschool bestaat uit drie afdelingen: 
• so-basis voor leerlingen van 4 tot 12 

jaar (lichamelijke beperking (LG) en 
meervoudige beperking (MG))

• vso-praktisch Gericht voor leerlingen van 
12 tot 18 jaar (MG)

• vso-vmbo/havo voor leerlingen van 12 tot 
18 jaar (LG)

De afdelingen zijn gebaseerd op leeftijd en 
ondersteuningsbehoefte. De afdelingen 
SO Basis en de Brug vmbo/havo zitten 
op de hoofdlocatie Ringdijk (Ringdijk 84, 
Rotterdam). Dit gebouw delen we met 
Rijndam Revalidatie en kinderdagverblijf 
Mundo. De afdeling VSO Praktisch zit op een 
dependance aan de Woensdrechtstraat 20 
in Rotterdam. In het gebouw zijn ruimtes 
ingericht voor Rijndam Revalidatie. 

Mytylschool de Brug
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Op die manier kunnen de leerlingen 
gemakkelijk therapie krijgen. 

Beide schoolgebouwen zijn volledig 
aangepast en rolstoeltoegankelijk. Er zijn 
brede gangen, ruime les- en speellokalen, 
aangepast meubilair, goede ICT-
voorzieningen en (til)liften aanwezig. Dit 
maakt het onderwijs voor onze leerlingen - 
letterlijk en figuurlijk - laagdrempelig.

Onze school is de enige mytylschool 
in Rotterdam en omgeving. Elke dag 
verwelkomen we leerlingen uit de hele 
regio die vaak door de gemeentelijke 
vervoersdiensten worden gebracht. Voor 
alle nieuwe leerlingen geldt dat ouders 
altijd zelf de aanvraag voor het taxivervoer 
moeten indienen (dus ook voor leerlingen 
uit Rotterdam). Dit doet u via de website 
van de gemeente waar de leerling staat 
ingeschreven.

Missie

Wij streven ernaar dat uw kind onze 
school maatschappijwaardig en 
maatschappijvaardig verlaat. Onze leerlingen 
weten dat ze recht hebben op een plek in de 
samenleving en laten dat ook zien.
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Ons vmbo- en havo-onderwijs is gebaseerd 
op regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen 
kunnen een regulier vmbo- of havodiploma 
halen dat toegang geeft tot het mbo en hbo.

Wij bereiden uw kind voor op een 
zelfstandige plek in de maatschappij. 
Binnen het veilige klimaat van onze school 
worden leerlingen zich bewust van hun 
(on)mogelijkheden. Ze ontdekken en 
ontwikkelen hun talenten.

Visie

Onze leerlingen zijn volwaardig lid van 
de maatschappij. We gaan respectvol en 
gelijkwaardig met uw kind om. Ze hebben 
een handicap, maar ze zijn de handicap 
niet. Elke leerling is talentvol en kan zich 
ontwikkelen op onze school.

Het managementteam

Onze school wordt aangestuurd door een
managementteam, bestaande uit drie 
locatiedirecteuren en vier afdelingsleiders. 
De contactgegevens van onze afdeling 
zijn te vinden op de contactpagina in deze 
schoolgids.
 
Afdeling SO Basis Locatiedirecteur:
• Albert Buitenhuis (a.i.)

Afdeling VSO Locatiedirecteur: 
• Terry Sibbing (a.i.)
• Jeroen Platteschorre (a.i.)

Afdelingsleiders:
• Janneke Boeijen. Groepen Limoen, Paars, 

Rood, Geel, Blauw, Oranje en Aqua
• Rianne Bergenhenegouwen. Groepen 

Zwart, Grijs, Lila, Groen, Wit, Roze en 
Violet

• Charlotte van Koningsbrugge (a.i.). 
Groepen Kikker, Monkie, Elmer, Muis en 
Knorretje

 
Afdelingsleiders:
• Jos Michels – VSO Praktisch gericht
• Remco Schouten – De brug vmbo/havo

Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam 
en omstreken. Onze school is één van de 
acht scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs binnen dit bestuur. In totaal zijn er 
82 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en 
ongeveer 30.000 leerlingen.

Lees meer over stichting BOOR via: 
www.boorbestuur.nl

Klik hier voor meer informatie

https://www.boorbestuur.nl
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Passend onderwijs
Toelating

Voor toelating tot onze school is een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) 1, 2 of 3 
nodig. Het samenwerkingsverband van de 
gemeente waar uw kind woont kan deze 
verklaring verstrekken. Voor elke afdeling 
gelden andere aanvullende eisen. 

Op grond van het schoolondersteunings-
profiel bepalen de samenwerkings-
verbanden of een school de zorg kan bieden 
die de leerling nodig heeft. Voor vmbo/havo 
gelden de volgende toelatingseisen:
• Het kind heeft een lichamelijke 

beperking en een eventuele bijkomende 
verstandelijke beperking.

• Het kind is tussen de 12 en 18 jaar oud.
• Het kind heeft minimaal een IQ van 85 en 

een vmbo- of havoadvies.
• Het kind heeft integratie van onderwijs, 

verpleegkundige zorg en therapie nodig.

Om na te gaan of uw kind in aanmerking 
komt voor speciaal onderwijs op onze school, 
doorloopt u de aanmeldprocedure.

Toelaatbaarheidsverklaring
De Wet Passend Onderwijs houdt in dat 
ouders die hun kind aanmelden bij onze 
school vanaf het begin kunnen rekenen op 
medewerking van mytylschool de Brug bij 
het zoeken naar het best passende onderwijs 
voor de leerling.  

Tegelijkertijd houdt dit in dat onze leerlingen 
een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig 
hebben om toegelaten te worden op onze 
school.

Zorgbekostiging
Wanneer de leerling een tlv heeft gekregen, 
wordt er al rekening gehouden met de 
bekostiging van verzorging en verpleging. 
Voor sommige leerlingen is er echter veel 
meer zorg of verpleging nodig dan waarmee 
het SWV rekening kan houden. Tijdens het 
intakegesprek overleggen we daarom met 
ouders hoeveel zorg of verpleging het kind 
nodig heeft en op welke manier deze zorg 
bekostigd kan worden. De rekening voor 
extra zorg komt niet bij u als ouders terecht. 
De bekostiging wordt aangevraagd bij de 
gemeente, de zorgverzekeraar of via het 
zorgkantoor.

Onderwijsaanbod

Het onderwijs op mytylschool de Brug 
vmbo/havo is zoveel mogelijk afgestemd 
op het reguliere voortgezet onderwijs. Dit 
wil zeggen dat vakdocenten lesgeven aan 
de hand van reguliere lesmethodes, dat de 
leerlingen een lesrooster hebben met de 
reguliere schoolvakken en dat ze drie keer 
per jaar een rapport krijgen. In de bovenbouw 
werken we volgens een programma van 
toetsing en afsluiting (pta) en het onderwijs 
wordt afgesloten met het centraal schriftelijk 

eindexamen (cse). Bovendien krijgen de 
leerlingen begeleiding in het kiezen van 
passend vervolgonderwijs. Het verschil met 
regulier voortgezet onderwijs is dat het 
onderwijsaanbod, zoals de lesmaterialen, 
praktische opdrachten en gymlessen, wordt 
aangepast op het didactische en cognitieve 
niveau van de leerling. Verschillende 
computeroplossingen bieden bovendien 
mogelijkheden voor aangepast onderwijs. 
Daarnaast krijgen leerlingen met een 
beperkte belastbaarheid de mogelijkheid om 
onder schooltijd te rusten of een aangepast 
lesrooster te volgen.

Rijndam revalidatie

Op de Brug is therapie onder schooltijd 
mogelijk. Voor veel van onze leerlingen 
is dit erg belangrijk omdat zij voor hun 
functioneren van therapie afhankelijk zijn. 
Revalidatiecentrum Rijndam verzorgt de 
therapie en zit in hetzelfde gebouw als 
onze school. U bespreekt met de artsen en 
therapeuten welke behandeling past bij uw 
kind.

Bevorderingsnormen

Tijdens de laatste rapportvergadering van het 
schooljaar wordt er een besluit genomen over 
de overgang naar een volgend schooljaar. 
De overgangscriteria worden jaarlijks met de 
medezeggenschapsraad vastgesteld.
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Onderwijsprogramma 
Schooldagen op de Brug vmbo/havo zien er 
over het algemeen hetzelfde uit als op het 
reguliere voortgezet onderwijs. Alle reguliere 
vakken van het voortgezet onderwijs worden 
gegeven door vakdocenten. Alle lesdagen 
duren van 08.30 tot 14.30 uur.

Klassen & docenten

Onze klassen bestaan uit maximaal twaalf 
leerlingen. Elke klas wordt begeleid door 
een mentor en een assistent. De mentor 
begeleidt en ondersteunt de leerlingen, 
houdt de leeropbrengsten bij en is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders. De assistent is 
geschoold in het bieden van persoonlijke 
verzorging en tevens beschikbaar voor hulp 
bij algemene dagelijkse levensbehoeften.

Alle leerkrachten en assistentes hebben 
kennis van handicaps, specifieke leer- en 
gedragsstoornissen en sociaal-emotionele 
problematiek. Leerkrachten weten hoe ze 
moeten omgaan met aanpassingen en 
hulpmiddelen zoals spraakondersteuning. 
De teams zijn op de hoogte van protocollen 
bij bijvoorbeeld epileptische aanvallen en 
geschoold in het bieden van persoonlijke 
verzorging.

Burgerschapsvorming

Iedere leerling krijgt elke week twee 
lesuren Burgerschapsvorming (bsv). 

Tijdens lesuren bsv helpen we uw kind 
steeds maatschappijvaardiger te worden. 
Tijdens deze lessen gaan de leerlingen 
op zoek naar wie ze zijn, wat ze kunnen 
en willen. De 21e -eeuwse vaardigheden 
in deze lessen vormen de basis voor het 
burgerschapsprogramma. 

Burgerschapsvorming is de kern van ons 
onderwijs. Wij zijn een diverse school en 
iedereen is bij ons gelijk. Ons doel is dat 
uw kind uitstroomt als een zelfredzaam 
persoon. Een solidair mens die zich staande 
weet te houden binnen de maatschappij. 
Digitaal burgerschap geven we vorm tijdens 
de lessen ICT.

Stage

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen 
al enige werkervaring opdoen voordat ze 
kiezen voor een vervolgopleiding. Een stage 
is heel erg leerzaam voor leerlingen en een 
grote stap in de mate van zelfredzaamheid. 
Leerlingen lopen stage in hun voorlaatste 
schooljaar om zo een reëel beeld van hun 
(on)mogelijkheden op werkgebied te krijgen. 
Onze leerlingen doorlopen in principe één 
stageperiode van 6 tot 8 werkdagen in de 
laatste periode voor de zomervakantie. 
We kijken naar welke kwaliteiten en welke 
wensen de leerling heeft op het gebied van 
werk en studie en gaan dan op zoek naar 
een passende stageplek, waar mogelijk in de 

directe woonomgeving van de leerling.
Uiteraard besteden we aandacht aan de 
voorbereiding op de stage en de reflectie 
tussentijds en achteraf. We hebben een 
stagecoördinator vanuit school en worden 
hierbij ondersteund door ‘Onbeperkt aan 
de Slag’, een bedrijf door en voor mensen 
met een arbeidsbeperking. zij zetten zich 
in voor inclusiviteit op de arbeidsmarkt. We 
organiseren ieder jaar een stagemeeloopdag 
voor leerlingen uit leerjaar 3. Het is de 
bedoeling dat leerlingen één dag meekijken 
bij een bedrijf om te ontdekken wat werken 
op die plek inhoudt.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is voor onze leerlingen 
een verplicht vak. Naast conditie- en 
krachttraining is er ook aandacht voor 
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en het 
verkennen van talenten en mogelijkheden 
op gebied van sport en hobby. Alle 
klassen hebben twee keer per week 
klassikaal gymles. Op de mytylschool 
werken gediplomeerde vakleerkrachten, 
die gespecialiseerd zijn in het geven van 
bewegingsonderwijs aan leerlingen met een 
beperking.

Bijzondere activiteiten

In het jaarrooster van de school worden de 
(buitenschoolse) activiteiten weergegeven. 
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ten behoeve van de leerlingen. We zetten de 
technologie in om:
• de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren;
• de autonomie van de leerling te 

vergroten;
• leerlingen de kans te bieden om te leren 

in een digitale leeromgeving;
• ouders en therapeuten inzicht te geven 

in de ontwikkeling van de leerling;
• onderwijs op maat te kunnen bieden.

We zoeken voortdurend naar optimaal 
onderwijs op maat. Jaarlijks worden alle 
leerlingen gescreend door Xidis-Rijnmond 
(het ICT-adviesteam van de school) op het 
gebied van ICT-gebruik. Eventueel schaffen 
we aangepaste materialen aan en bieden 
we betrokken leerkrachten scholing om de 
juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Leerlingenraad

Gedurende het schooljaar organiseert de 
leerlingenraad enkele avondactiviteiten. 
Deelname aan deze avonden is niet 
verplicht.

Wanneer er activiteiten georganiseerd 
worden die bij aanvang van het schooljaar 
nog niet bekend zijn, wordt hierover 
gecommuniceerd via Magister.

Lesmethoden

Op onze afdeling werken wij met digitale 
studiewijzers die voor ieder vak gemakkelijk 
inzetbaar zijn. De hoeveelheid lesstof en de 
intensiteit van de opdrachten kan hiermee 
worden aangepast aan het werktempo 
van de leerling. Bovendien zijn alle school- 
en werkboeken via het intranet overal te 
openen en is het mogelijk om vanuit huis 
contact op te nemen met de docent. 

We gaan ervan uit dat iedere leerling thuis 
beschikt over een tablet, een laptop, een 
Chromebook of een pc. Het apparaat dient 
dagelijks meegenomen te worden naar 
school. Een Chromebook krijgt de voorkeur 
vanuit school, aangezien deze gemakkelijk 
te beheren is door onze ICT-afdeling en 
de aanschafkosten relatief laag zijn. Als 
er geen mogelijkheid is om eigen laptop/
Chromebook aan te schaffen, krijgt de 
leerling een Chromebook in bruikleen.

ICT
Het gebruik van ICT in het onderwijs biedt 
kansen om beperkingen te compenseren. 
Mytylschool de Brug is koploper als het gaat 
om het benutten van de voordelen van ICT 
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Begeleiding en ondersteuning
Leerlingenbegeleiding

Het team van de Brug bestaat uit enthou-
siaste collega’s die het beste uit uw kind 
halen. Er werken eerste- en tweedegraads 
docenten die worden ondersteund door vak-
kundige onderwijsassistenten. 

Commissie voor de begeleiding (CvB)

De CvB heeft de verantwoordelijkheid om de 
leerling vanaf instroom, via doorstroom naar 
uitstroom te volgen en te waken over de 
kwaliteit van het onderwijszorgarrangement. 
De commissie bestaat uit een jeugdarts, 
orthopedagoog, intern begeleider, maat-
schappelijk werker en afdelingsleider. De 
zorgcoördinator is op afroep aanwezig bij de 
vergaderingen.

De CvB houdt zich, naast de functie-specifie-
ke taken, bezig met: het beoordelen of een 
leerling voor ons onderwijs in aanmerking 
komt; het advies over de begeleiding van 
de leerling tijdens het verblijf op school en 
het bewaken van de groepsplannen en het 
OPP-CAP; het advies over terugplaatsing of 
overplaatsing naar een andere school;
andere specifieke hulpvragen rondom de 
leerling, zoals de inzet van persoonlijke bege-
leiding, vrijstelling van lestijd, melding Veilig 
Thuis en ondertoezichtstelling (OTS).

OPP - CAP

We geven onderwijs en revalidatie 
vorm vanuit een OPP-CAP, wat staat 
voor ontwikkelingsperspectiefplan en 
capaciteitenprofiel. Dit document is leidend 
voor alle professionals die met de leerling 
werken, zowel op school als bij Rijndam 
Revalidatie. Het OPP-CAP geeft, op grond 
van de gegevens die bekend zijn van 
de leerling, een beeld van de verwachte 
ontwikkeling over een langere periode. 

Het OPP-CAP bestaat uit:

• het overkoepelende 
ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) voor het onderwijs van de 
leerling. Hierin staan onder andere 
de kwaliteiten en kwetsbaarheden, 
de uitstroombestemming en de                   
ondersteuningsbehoeften;

• het capaciteitenprofiel (CAP) van de 
leerling dat door de revalidatiearts en 
therapeuten van Rijndam is opgesteld. 
Het CAP is een manier om de extra zorg 
vast te stellen, die uw kind in de toekomst 
waarschijnlijk nodig zal hebben.

Kortetermijnplan

Daarnaast stellen we jaarlijks vast welke 
onderwijsdoelen we met uw kind aan het 
einde van het schooljaar willen bereiken.  

In het kortetermijnplan staan de 
gezamenlijke doelen van onderwijs en 
revalidatie. Ieder rapport wordt samen met u, 
uw kind en de mentor geëvalueerd. 

Voor de ontwikkeling van de leerling 
is het van belang dat ouders, school, 
revalidatieteam en andere betrokken 
professionals goed samenwerken. De 
school zet zich daarom in om ouders waar 
mogelijk en waar nodig te betrekken bij hun 
kind. Daarnaast verwachten we ook een 
betrokken houding van ouders: bij het eigen 
kind, bij de school en bij de verschillende 
activiteiten en overleggen die plaatsvinden.

We vragen ouders om de school 
te vertrouwen in de onderwijs- en 
revalidatieaanpak.

Protocollen, regels & afspraken

We willen dat de Brug voor iedereen een 
fijne plek is. Het is belangrijk dat iedereen 
veilig kan ontwikkelen en werken. Daarom 
hebben we een aantal regels en afspraken. 

• Leerlingenstatuut 
In ons leerlingenstatuut staat beschreven 
aan welke regels je je moet houden 
en wat je mag verwachten van de 
medewerkers van de Brug

Schoolgids 2022 - 2023
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• Schoolregels 
Onze schoolregels zorgen ervoor dat 
we iedere dag goed met elkaar kunnen 
samenwerken.

Verder vindt u via deze link alle vastgestelde 
protocollen en belangrijke documenten.

 Vertrouwenspersonen

Mytylschool de Brug heeft zowel interne als 
externe vertrouwenspersonen. De interne 
vertrouwenspersoon is een personeelslid 
van de school, bij wie leerlingen met 
persoonlijke problemen terecht kunnen. 
De vertrouwenspersoon is er in de eerste 
plaats om te luisteren en om advies 
geven. In geval van seksuele intimidatie of 
ernstige klachten van andere aard kan de 
interne vertrouwenspersoon de leerling 
doorverwijzen naar de klachtencommissie 
of de externe vertrouwenspersoon. De 
externe vertrouwenspersoon heeft geen 
dienstverband bij de school en staat dus 
meer op afstand. De contactgegevens 
van de vertrouwenspersonen staan op de 
contactpagina van deze schoolgids.

Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan, 
noemen we persoonsgegevens. Wij 
verwerken persoonsgegevens om onze 
verplichtingen als onderwijsinstelling 
te kunnen nakomen. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld gegevens nodig om een 
kind in te schrijven als leerling op onze 
school, om de studievoortgang bij te 
houden of bij inschrijving op een andere 
school. Daarnaast hebben wij de wettelijke 
verplichting om bepaalde gegevens door 
te sturen naar andere partijen, zoals DUO 
(ministerie van Onderwijs) en de gemeente 
(leerplichtambtenaar). Gegevens die hier 
niet aan voldoen zullen wij alleen met 
toestemming van de ouders verwerken. 
Bij de inschrijving van een leerling vragen 
wij om toestemming voor het gebruik 
van foto- en videomateriaal, het delen 
van contactgegevens met andere ouders 
en het gebruik van sociale media. Deze 
toestemming kan altijd gewijzigd worden 
door middel van een mail aan de directie.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om 
terughoudend te zijn met het maken van 
foto’s en video’s binnen de school. Het is voor 
ouders en leerlingen niet toegestaan om 
foto’s en video’s die gemaakt zijn op school 
te delen via sociale media of te gebruiken 
voor commerciële doeleinden.

In de privacyverklaring van stichting BOOR 
staat meer informatie over hoe stichting 
BOOR gegevens verwerkt, hoe lang deze 
worden bewaard en op welke manier deze 
worden beveiligd. Een afschrift is via 
school te verkrijgen.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

https://stichtingboor-live-b88bc1f80c714e8eb67-55e1c7a.aldryn-media.com/filer_public/31/e6/31e67263-5307-4656-9515-0d799955ccb7/leerlingenstatuut_2022-2024_getekende_definitieve_versie_1.pdf
https://stichtingboor-live-b88bc1f80c714e8eb67-55e1c7a.aldryn-media.com/filer_public/31/e6/31e67263-5307-4656-9515-0d799955ccb7/leerlingenstatuut_2022-2024_getekende_definitieve_versie_1.pdf
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Inspraak en medezeggenschap
Magister

We maken gebruik van het digitale 
programma Magister. Hierin staan 
onderwijsresultaten, de absentenregistratie 
en houden we huiswerk bij. Communicatie 
met ouders verloopt ook via Magister.

Contactmomenten

Wanneer er een nieuwe leerling op onze 
school wordt aangemeld, vinden er 
verschillende contactmomenten plaats. 
Zo krijgen we een duidelijk beeld van de 
leerling. En op deze manier zorgen we ervoor 
dat ouders, school en revalidatiecentrum 
goed op elkaar zijn afgestemd. Als een 
leerling eenmaal op de passende plek in de 
juiste leerstroom zit, komen de ouders in de 
reguliere cyclus van gesprekken terecht. Dit 
zijn 3 rapport- gesprekken per jaar waarbij 
het kortetermijnplan de basis vormt voor het 
gesprek. 

Daarnaast zijn er nog andere momenten 
waarop ouders de school bezoeken, zoals 
bijvoorbeeld de algemene ouderavond, en 
de transitieavond. Hiervoor wordt u apart 
uitgenodigd.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is de vereniging van 
ouders van alle leerlingen van mytylschool de 

Brug. Deze raad is nauw betrokken bij diverse 
(school)activiteiten die gedurende het jaar 
plaatsvinden. De OR vergadert ongeveer acht 
keer per jaar en richt zich voornamelijk op de 
thema’s communicatie, hulp & ondersteuning 
en signalering & advies. 

Ouderbijdrage

Het Nederlandse onderwijs is voor leerlingen 
gratis. We vragen echter wel om een 
jaarlijkse ouderbijdrage van €50. De extra 
activiteiten die een aanvulling vormen op 
het onderwijs, worden echter niet door de 
overheid bekostigd. Denk hierbij aan het 
sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, sportdag 
of het schoolreisje. Deze activiteiten moeten 
op een andere manier bekostigd worden. 
Wij vragen u om als ouder/verzorger 
een vrijwillige bijdrage te leveren aan 
het bekostigen van deze activiteiten. Uw 
bijdrage gebruiken we voor het organiseren 
van deze leuke activiteiten voor de kinderen.
De vrijwillige bijdrage is vrijwillig. Kinderen 
van ouders/verzorgers die niet kunnen 
of willen betalen, mogen altijd meedoen 
met de activiteiten. Wel kan de school 
besluiten om, als er door alle ouders samen 
niet voldoende geld wordt opgehaald, de 
activiteiten voor alle leerlingen te wijzigen of 
niet door te laten gaan. 

Daarnaast wordt er voor (educatieve) 
uitstapjes regelmatig om een eigen bijdrage 

of een opgeladen OV-chipkaart gevraagd. De 
ouders worden tijdig op de hoogte gesteld 
van de kosten. Wanneer deze financiële 
bijdragen vanwege omstandigheden een 
probleem vormen, kunnen ouders dit 
bespreken met de mentor of afdelingsleider. 
De school mag leerlingen niet uitsluiten 
van activiteiten wanneer ouders de 
ouderbijdrage niet betalen. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt 
mee over het schoolbeleid en heeft 
daarin een adviserende of beslissende 
rol, afhankelijk van het onderwerp. Zowel 
ouders als personeelsleden zijn in de 
MR vertegenwoordigd. Zaken als het 
taakbeleid, de begroting en communicatie 
worden in de vergaderingen besproken. 
Daarnaast is de school vertegenwoordigd 
in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting 
BOOR, waar beleidszaken op bestuursniveau 
aan de orde komen.

Leerlingenraad

Op onze school praten leerlingen mee 
over allerlei zaken in en rondom de school. 
Dit gebeurt via de leerlingenraad. De 
leerlingenraad komt op voor de leerlingen. 
Leerlingen kunnen bij de raad terecht 
wanneer zij vinden dat het leerlingenstatuut 
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niet wordt nageleefd of mee willen 
denken als er iets beter kan op school. 
Iedere klas wordt vertegenwoordigd in de 
leerlingenraad

Klachten

Het kan voorkomen dat u ergens niet 
tevreden over bent, of een klacht heeft. 
Als ouder en/of leerling, werknemer, of als 
u anderszins deel uitmaakt van stichting 
BOOR of de aangesloten scholen, dan 
kunt u dit laten weten. De directie van de 
school(locatie) waarover u een klacht heeft, 
gaat graag met u in gesprek hierover en zal 
steeds bevorderen dat een gesprek volgt 
tussen u en degene tot wie de klacht 
zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt 
u zich wenden tot het bestuur, stichting 
BOOR. Meer informatie kunt u hierover 
terugvinden op onze website. 



Praktische zaken
Lestijden

Alle dagen in de week worden er van 8:30 
uur tot 14:30 uur lessen gegeven. Elke dag 
heeft 7 lesuren en elke les duurt 45 minuten.

Lesuur Lestijden

1 8.30 - 9.15

2 9.15 - 10.00

Pauze 10.00 - 10.15

3 10.15 - 11.00

4 11.00 - 11.45

5 11.45 - 12.30

Pauze 12.30 - 13.00

6 13.00 - 13.45

7 13.45 - 14.30
 
Absentie

Als een leerling door ziekte of andere 
omstandigheden niet naar school 
kan komen, dient dit voor schooltijd 
doorgegeven te worden. De ouders zijn 
tevens verantwoordelijk voor het tijdig 
afzeggen van de vervoersorganisatie en 
eventuele therapieën die de leerling die 
dag zou volgen. De contactgegevens 
zijn te vinden op de contactpagina in 
deze schoolgids. Wanneer de leerling 
niet afgemeld wordt, is er sprake van 

ongeoorloofd verzuim: een leerplichtige 
leerling mag niet zomaar thuis gehouden 
worden buiten de schoolvakanties.

Absentie dient voor 08.30 uur te worden 
doorgegeven via absentie.vsot@
mytylschooldebrug.nl of via 010-2111774.

Verlof

Verlof dient in alle gevallen aangevraagd te 
worden bij de afdelingsleider (verlof van 10 
dagen of minder) of bij de afdeling leerplicht 
van de eigen woonplaats (verlof van 11 dagen 
of meer). De afdelingsleider beslist over de 
verlofaanvraag en koppelt het antwoord 
aan de ouders terug. Een folder over alle 
soorten verlof is op te vragen bij de (afdeling 
leerplicht van de) eigen gemeente.
Verlof kunt u aanvragen via dit  
verlofformulier.Verlof kunt u aanvragen via 
dit  verlofformulier.

Vervoer

Onze school is de enige mytylschool 
in Rotterdam en omgeving. Elke dag 
verwelkomen we leerlingen uit de hele 
regio die vaak via de gemeentelijke 
vervoersdiensten worden gebracht. Voor 
alle nieuwe leerlingen geldt dat ouders 

altijd zelf de aanvraag voor het taxivervoer 
moeten indienen (dus ook voor leerlingen 
uit Rotterdam). Dit doet u via de website 
van de gemeente waar de leerling staat 
ingeschreven.

Parkeren

Er is parkeergelegenheid op ons eigen 
terrein waar personeel en bezoekers gebruik 
van kunnen maken. Op het parkeerterrein 
is er een blauwe zone gemarkeerd, die 
fungeert als Kiss & Ride-zone: alle blauwe 
vakken voor en rond de ingang van de 
school. 

Heeft u een afspraak bij Rijndam Revalidatie 
of op school waardoor u langere tijd in 
het gebouw aanwezig bent? Dan vragen 
wij u om een reguliere parkeerplek (wit 
gemarkeerd) te zoeken. Wanneer er geen 
parkeerplek is op het terrein, dan kan de 
auto aan de Ringdijk geparkeerd worden.

Klik hier voor meer informatie
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Vakanties, studiedagen en vrije dagen en/of dagdelen

Schooltijden 2022 - 2023

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
Pinksteren
Studiedag
Studiedag
Roostervrije dag
Zomervakantie

ma t/m vr 08:30 - 14:30

maandag 22 augustus 2022
vrijdag 9 september
vrijdag 21 oktober 2022
za 22 oktober t/m zon 30 oktober 2022
dinsdag 22 november 2022
vrijdag 23 dec 2022 hele dag vrij
zaterdag 24 dec 2022 - zondag 8 januari 2023
maandag 9 januari 2023
woensdag 8 februari 2023
zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
dinsdag 14 maart 2023
donderdag 6 april 2023
vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
za 22 april t/m zondag 7 mei 2023
donderdag 18 mei 2023
vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
donderdag 22 juni 2023
donderdag 6 juli 2023
vrijdag 7 juli 2023
zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023
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Contact

Remco Schouten
Afdelingsleider 
rsch@mytylschooldebrug.nl

Ondersteuning

Rowan Nieuwpoort 
Intern begeleider onderbouw (instroom)
rnie@mytylschooldebrug.nl

Sonja Cordemans
Intern begeleider bovenbouw (uitstroom) 
scor@mytylschooldebrug.nl

Ellen Assenberg
Orthopedagoge
eass@mytylschooldebrug.nl

Els vd Hoff
Maatschappelijk werker
evdh@rijndam.nl

Liesbeth van Kalsbeek
Schoolarts
lvka@rijndam.nl

Algemeen

Hoofdlocatie Ringdijk
SO Basis en de Brug vmbo/havo
Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam

T 010 2111777
www.mytylschooldebrug.nl
info@mytylschooldebrug.nl

De mentor is in de eerste plaats 
aanspreekpunt voor alle vragen.

Ziek- of afmelding
Leerlingen kunnen tussen 08.00 en 08.30 
uur ziek- of afwezig gemeld worden. Bij 
voorkeur per mail, maar het mag ook 
telefonisch.

E absentie.vsot@mytylschooldebrug.nl
T 010 2111774.

Verlof kunt u aanvragen via dit 
verlofformulier.

Management

Terry Sibbing
Vmbo/havo a.i. locatiedirecteur 
tsib@mytylschooldebrug.nl

Klik hier voor meer informatie
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Rijndam revalidatie

www.rijndam.nl
010 2111777

Medezeggenschapsraad

groep.mr@mytylschooldebrug.nl

Ouderraad

ouderraad@mytylschooldebrug.nl

Administratie

Tania Merkelbach
administratie.vmbohavo
@mytylschooldebrug.nl

Zorgcoördinator/transitiecoördinator

Aisling Verheul
aver@mytylschooldebrug.nl

Verpleegkundige

Jeanine Verhulst
Debbie Spek – van Gils
schoolverpleging@rijndam.nl

Stagecoördinator

Jolanda van der Meer
jvdm@mytylschooldebrug.nl 

Examensecretaris

Marja van der Wel
mvdw@mytylschooldebrug.nl

Decaan

Sonja Cordemans
decaan.vmbohavo@mytylschooldebrug.nl

Omnisportvereniging 'De Pont'

Marius Postma
maepostma@gmail.com

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon
Chantal Aveling
cave@mytylschooldebrug.nl

Externe vertrouwenspersoon
Dhr. Paul van Lange
paul@paulvanlange.nl
084 0031980

Mevr. Jakkie Ames
jakkie_ames@hotmail.com
06 13570625

Klachten

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 2809590

Ontwerp

Brandshake

Fotografie

Brandshake
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Mytylschool de Brug vmbo/havo

Ringdijk 84
3053 KV Rotterdam

www.mytylschooldebrug.nl
info@mytylschooldebrug.nl


