DE ONDERWIJSSPECIALISTEN
2021 IN ZES THEMA’S
		 ONDERWIJSKUNDIGE EXCELLENTIE
De missie van De Onderwijsspecialisten is om
samen elke leerling te laten groeien. Door kennis
en ervaringen te bundelen en daar samen op te
reflecteren maken we onze missie nog beter waar.
>B
 ekijk hier de video over
onze integrale aanpak

		 OP EXPEDITIE

		TRANSITIE
Met transitie bedoelen we de uitstroom van
onze leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs
naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.
Samen met onze partners zorgen we voor
een passende plek.
> Bekijk de ervaringsverhalen
van onze leerlingen

PROFESSIONAL AAN ZET

In 2021 bereidden we ons voor op een nieuwe
beleidsperiode. Samen met collega’s en onze
partners gingen we op expeditie. Het resultaat is
een gezamenlijk en gedragen strategische koers
voor de periode 2022 tot en met 2025.

Onze professionals staan het dichtst bij
onze leerlingen. Zij krijgen de ruimte en regie
om te doen wat nodig is. Zo ontstaat de oplossing
die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van
de leerling. Dit noemen we Anders Vasthouden.

> L ees meer over het koersplan
Samen met jou

> Zie hier ons jaarverslag van de gmr

		 GEWAARDEERD PARTNERSCHAP
Zonder onze partners en omgeving gaat
het niet. Ook in 2021 werkten we samen met
vele partners in overheid, zorg, onderwijs, sport,
kunst en cultuur. Zo maakten we bijvoorbeeld
met Introdans een voorstelling met
onze leerlingen.
> Lees het verslag
over Special Forces

		CORONAVIRUS
Het grootste deel van 2021 stond deels in het
teken van Corona. De persconferenties volgden
elkaar op en zo ook de overheidsmaatregelen.
Ook wij namen hierin onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We konden en wilden
niet anders. Door de inzet van ICT toonden we
onze veerkracht. Hulde voor alle leerlingen,
medewerkers én hun omgeving voor hun
veerkracht.

We hechten er aan zo transparant mogelijk te zijn over
wie we zijn, wat we doen en wat we bereikten.
Op onze website lees je meer.
> Bekijk hier ons bestuursverslag en de jaarrekening

