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Vanuit de algemene ledenvergadering
15 juni heeft de laatste Algemene Ledenvergadering van Qinas in dit schooljaar plaatsgevonden.
De volgende thema’s zijn besproken:
1.

Governance en bestuur:
Per 1 januari 2018 zal de nieuwe governance ingaan en zal Qinas een directeur/bestuurder
hebben.
De ALV functioneert dan als toezichthoudend orgaan en er wordt een onafhankelijk voorzitter
benoemd. Daarnaast wordt een commissie van toezicht benoemd die namens de ALV een
aantal toezichthoudende taken uitvoert waaronder het werkgeverschap aangaande de
directeur/bestuurder.
De ALV heeft ingestemd met de gewijzigde statuten en het aangepaste huishoudelijk
reglement.
Kees Elsinga (voorzitter), Jaap Augustijn (penningmeester) en Rob van Elswijk (secretaris)
vormen tot
1 januari 2018 het bestuur van Qinas .
Stefan ten Brink is sinds 1 maart 2017 directeur van Qinas.

2.

Financieel jaarverslag 2016: dit is goedgekeurd door de accountant en ALV. Het verslag is op de
website van Qinas te vinden.
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Thuiszitters
Met ingang van 1 augustus is Monica Lemmens, ambulant begeleider van de J.H. Donnerschool, voor
twee dagen per week gedetacheerd bij Qinas om te zorgen dat thuiszitters en dreigende thuiszitters
sneller begeleid worden en er op een eerder moment passende alternatieven onderzocht kunnen
worden.
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Structuurklas Erfgooiers College start schooljaar 2017-2018
Met ingang van schooljaar 2017-2018 start het Erfgooiers College in Huizen met een voorziening
voor leerlingen op havo/vwo-niveau: de Structuurklas. Dit jaar wordt gestart met leerjaar 1 en in
schooljaar 2018/2019 gaat leerjaar 2 van start. Onderstaande informatie is met name relevant voor
ouders en leerkrachten groep 7/8 die op zoek zijn naar een passende omgeving voor hun
kind/leerling in het VO. Voor hen organiseert het Erfgooiers College in oktober een informatieavond.
Er is vastgesteld dat binnen deze regio behoefte is aan een voorziening op havo/vwo-niveau voor
leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. In de Structuurklas van het Erfgooiers College
wordt plaats geboden aan havo/vwo-leerlingen die in hoge mate behoefte hebben aan structuur,
duidelijkheid en veiligheid. Dit kunnen leerlingen zijn met ASS of ASS-gerelateerde problematiek,
maar ook leerlingen met ernstige concentratie- of angstproblematiek of andere, internaliserende
klachten.
De Structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen de basisondersteuning (wat elke
VO-school kan bieden) en de speciale ondersteuning (waarvoor een leerling in het speciaal
voortgezet onderwijs (VSO) terecht kan).
Tijdpad: om in aanmerking te komen voor deze voorziening dient een leerling uiterlijk 15 december
door de school van herkomst aangemeld te worden bij de plaatsingsadviescommissie (PAC) van het
samenwerkingsverband Qinas voor het verkrijgen van een ondersteuningsverklaring (let op: dit is
geen toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO). Vóór 15 december moeten ouders/verzorgers een
intakegesprek hebben gevoerd met de orthopedagoog en de zorgcoördinator van het Erfgooiers
College. Aanmelden hiervoor kan vanaf 22 september. Voor het vervolg van de procedure is het van
belang dat deze data door betrokkenen worden nageleefd.
De Structuurklas is een aanvulling op het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio
en is erop gericht ook voor bovengenoemde leerlingen met internaliserende problematiek een
gefaseerde overgang van PO naar (regulier) VO te bieden zodat zij thuisnabij onderwijs kunnen
volgen.
Het Erfgooiers College organiseert een informatieavond voor geïnteresseerden:
3 oktober 2017, vanaf 19.30 uur. Locatie: Erfgooiers College Huizen
Voor aanvullende informatie: 035-524 80 20, Erfgooiers College (mevr. M. de Bruijn,
orthopedagoog/ mevr. E. de Nood, zorgcoördinator)
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Jaarplanning Qinas 2017-2018
Voor het schooljaar 2017-2018 is weer een aantal relevante overleggen op voorhand gepland:
ALV Qinas
donderdag 3 oktober 2017
donderdag 7 december 2017
donderdag 15 februari 2018
donderdag 14 juni 2018
IZC-bijeenkomsten
15.00-16.30 uur

donderdag 9 november 2017. Thema: geef me de vijf
donderdag 8 maart 2018. Thema: handelingsgericht werken
donderdag 17 mei 2018. Thema: nog te bepalen

Qinas hecht eraan om van verschillende kanten feedback te ontvangen en met de diverse geledingen
binnen de scholen van gedachten te wisselen. Hiervoor zijn 3 overleggen met de
directeuren/rectoren van het vso, VMBO B/K, VMBO T en HAVO/VWO gepland. De directeuren en
rectoren hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Komend schooljaar zal ook een nieuw ondersteuningsplan opgesteld worden voor de periode
augustus 2018-augustus 2022. In de werkgroep Kwaliteit & Ondersteuning zullen de eerste
concepten van het ondersteuningsplan opgesteld worden en zal het definitieve ondersteuningsplan
besproken worden voordat het ter instemming aan de Algemene ledenvergadering en de
Ondersteuningsplanraad wordt voorgelegd.
In de tussentijd zullen in tal van overleggen en werkgroepen onderdelen van het plan uitgewerkt en
besproken worden.
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Examenresultaten voortgezet speciaal onderwijs Elan Huizen
en Productief Leren
Van het voortgezet speciaal onderwijs Elan Huizen hebben weer veel leerlingen een diploma
gehaald. De leerlingen van Elan Huizen kunnen bij College de OpMaat hun schoolexamens en het
centraal schriftelijk examen doen. De resultaten op een rijtje:
2 leerlingen hebben een leerwerktrajectdiploma Zorg & Welzijn gehaald.
2 leerlingen hebben een diploma VMBO BBL gehaald.
5 leerlingen hebben een diploma VMBO KBL gehaald.
2 leerlingen hebben een diploma VMBO TL gehaald.
1 leerling heeft in samenwerking met het MBO zijn diploma AKA gehaald.
1 havo leerling wacht nog op zijn uitslag.
Bij Productief Leren kunnen leerlingen een startkwalificatie MBO niveau 2 halen. Het afgelopen
schooljaar zijn 37 studenten geslaagd.
5 leerlingen zijn geslaagd in januari voor MBO niveau 2
2 leerlingen zijn geslaagd in januari voor MBO niveau 1
19 leerlingen zijn geslaagd in juli voor MBO niveau 2
11 leerlingen zijn geslaagd in juli voor niveau 1. 10 van hen gaan door bij Productief Leren voor
niveau 2.
In september is er nog een examenronde en kunnen er nogmaals 5 tot 7 studenten slagen.
Alle leerlingen en docenten van harte gefeliciteerd met de mooie resultaten.
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