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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Rebound Zuid-Utrecht. De Rebound is een ambitieuze organisatie waar leerlingen intensief begeleid 
worden op gebied van werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en aanwezigheid. Deze kortdurende begeleiding wordt geboden 
door een enthousiast en betrokken team. De nadruk ligt altijd op een positieve benadering binnen een veilig leerklimaat. 
 
In 2020-2021 is de Rebound gestart. Dit eerste jaar was een jaar waarin veel werd gevraagd van zowel het personeel als de leerlingen 
vanwege de vele wisselende maatregelen ten gevolge van corona. De Rebound is in dit schooljaar bijna altijd open gebleven. Om de 
leerlingen zo goed mogelijk te kunnen blijven begeleiden, juist in deze onzekere tijden, is het lesrooster meerdere malen aangepast. 
Hierdoor hebben de leerlingen hun ontwikkeling kunnen voortzetten. Ik ben trots op de flexibiliteit die de Rebound heeft getoond en de 
onvermoeibare inzet van het personeel. Ook kijk ik met een goed gevoel terug op de resultaten die we met de leerlingen hebben behaald. 
We kunnen terugkijken op een mooi eerste jaar en zullen blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten op de hulpvragen 
vanuit leerling en school. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Marieke van Rhede van der Kloot 
Coördinator & orthopedagoog Rebound Zuid-Utrecht 
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Onderwijs 2020-2021 
 
1. Aantal deelnemers 
 
De Rebound heeft in schooljaar 2020-2021 in totaal 29 individuele leerlingen begeleid. In principe duurt het traject van de rebound 12 
weken. Gemiddeld verbleven de leerlingen in dit schooljaar 17 weken op de Rebound. Door de lockdown hebben meerdere leerlingen een 
verlenging gekregen op de Rebound, wat de gemiddelde verblijfsduur heeft beïnvloed. 
 
2. De toeleverende scholen 

 
 
3. Het rendement  
 
De effecten van het onderwijs zijn geëvalueerd in de kwaliteitsmonitor. Zie bijlage 1.  
In totaal hebben drie leerlingen examen gedaan in de tijd dat zij op de Rebound zaten. Allen zijn geslaagd. Eén leerling heeft vanwege een 
aangepast onderwijsprogramma voor drie vakken eindexamen gedaan en heeft deze alle drie behaald. 
 
4. Leerwinst  

 
Op de Rebound wordt door de leerlingen gewerkt aan verschillende ontwikkelpunten op het gebied van werkhouding en gedrag, naast de 
continuering van de schoolvakken. De ontwikkeling wordt gemeten aan de hand van gestandaardiseerde leerdoelen (persoonlijk gemaakt 
voor de situatie van de leerling) en het scoren van executieve functies door middel van het inschalingsdocument executieve functies van 
SWV VO Zuid-Utrecht.  
Uit de kwaliteitsmonitor komt naar voren dat de Rebound bijdraagt in de ontwikkeling van alle executieve functies die gemeten worden. 
Ook kan geconcludeerd worden dat de Rebound leerlingen voldoende kan begeleiden op gebied van de gestandaardiseerde leerdoelen. 
Alle leerdoelen worden gemiddeld met een voldoende afgesloten aan het eind van het traject. 
De resultaten hiervan zijn uitgebreid terug te vinden in de kwaliteitsmonitor. 
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5. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een middel om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er ingezet zijn 
om er voor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. In het OPP wordt beschreven welke ondersteuning wordt ingezet 
om het verwachte uitstroomperspectief te bereiken (doelen, activiteiten, verwacht resultaat, evaluatie). Het OPP bestaat uit 2 delen: een 
overzicht en analyse van de belemmerende en stimulerende factoren en een handelingsdeel. Alle nieuwe leerlingen van de Rebound 
komen altijd met een OPP binnen.  
 
De Rebound maakt voor elke leerling een handelingsdeel waarin de startsituatie op de Rebound wordt beschreven, de persoonlijke 
leerdoelen worden benoemd, de ondersteuning die de Rebound biedt om deze leerdoelen te behalen en de evaluatie van deze leerdoelen. 
Tevens wordt er een korte algemene beschrijving van de periode op de Rebound beschreven. De mentor stuurt elke week een mail aan de 
ouders van de leerling waarin wordt toegelicht hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt, waarbij de leerdoelen leidend zijn. De relatie 
met de ouders is erg belangrijk om de leerling goed te kunnen begeleiden. 
Een eerste evaluatie vindt acht schoolweken na de start op de Rebound plaats met leerling, ouders, moederschool en eventueel overige 
betrokkenen. Tijdens deze evaluatie wordt het advies van de Rebound m.b.t. vervolg besproken en worden gemaakte afspraken vastgelegd 
in het handelingsdeel. Wanneer een leerling uitstroomt wordt het gehele traject van de Rebound geëvalueerd in een tweede evaluatie en 
het handelingsdeel afgesloten. Met toestemming van ouders wordt dit handelingsdeel vervolgens gedeeld met de vervolgschool.  
 
6. Gerealiseerde onderwijstijd 
 
Rooster  
 
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 15:00 uur 
Vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur 
 
Totale onderwijstijd          Uur 
 
- t/m herfst 2020 (28 uur per week): 7 weken x 28 uur        196  
- t/m kerst 2020 (28 uur per week): 7 weken x 28 uur         196  
- + (8e week, twee lesdagen i.v.m. lockdown)        16  
- t/m voorjaars 2021 (lockdown, aangepast rooster onderwijstijd 16 uur p.w.): 7 weken x 16 uur    112  
- t/m meivakantie 2021 (lockdown, aangepast rooster onderwijstijd 22 uur p.w.): 8 weken x 22 uur  176  
- tot 31 mei 2021: 3 weken x 22 uur          66  
- vanaf 31 mei t/m 2 juli 2021 (26½ uur per week) = 5 weken x 26 ½ uur      132½  
- 5 juli t/m 7 juli 2021 (aangepaste activiteiten)         12  
Totaal uur            906 ½  
 
Rebound gesloten 
Studiedagen   
- 15 oktober (6uur)  
- 11 februari (4 uur)  
- 25 mei (4uur)  
- 22 juni (5 uur)            19 uur 
 
Overig: 
Maandag 22 en dinsdag 23 maart i.v.m. coronabesmetting (8 uur), feestdagen      30 uur 
Totaal:              49uur 
 
Totale onderwijstijd          887,5uur 
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Activiteiten tijdens corona (aanpassing van de lestijden)  
In de lockdown periode van 16 december 2020 tot 1 maart 2021 moesten de scholen sluiten en het onderwijs online aanbieden. In deze 
periode is de Rebound 4 dagen per week open gebleven om de leerlingen structuur te blijven bieden. Het lesrooster is in deze periode 
aangepast. De leerlingen kwamen van 9:00 tot 13:00 uur naar de Rebound. 
Vanaf 1 maart mocht het onderwijs weer deels worden opgepakt. Dit heeft op de Rebound geleid tot een aanpassing van het rooster 
waarin de leerlingen 22 uur per week, verdeeld over vijf lesdagen, onderwijs hebben gevolgd. 
Vanaf 31 mei is het lesrooster wederom aangepast overeenkomend met de richtlijnen vanuit corona. De leerlingen kregen toen 26½ uur 
onderwijs per week verdeeld over vijf lesdagen.  
 
De Rebound programmeert in principe 1000 klokuren om te borgen dat leerlingen aan hun normuren komen. Zonder de lockdown zou 
hieraan voldaan zijn. De Rebound kent in principe geen lesuitval. Als er sprake van onvoldoende personeel, wordt bij uitzondering les aan 
het begin of aan het eind van de dag uitgeroosterd. 
 
7. Inzet kernpartners 

 
De samenwerking met de kernpartners (leerling, school, jeugdhulp en eventueel leerplicht) is intensief en constructief geweest. Er is geen 
structureel overleg buiten leerlinggericht contact. Uitstroom  
 
8. Uitstroom 
 
Voor leerlingen is uitstroom mogelijk naar:  
- Moederschool (terugkeer)  
- Ander regulier onderwijs 
- VSO  
- OPDC Utrecht  
- Anders, zoals een onderwijszorgarrangement, dagbesteding of MBO 
 
In totaal is 50% van de leerlingen teruggekeerd naar de school van herkomst. Als er echter gekeken wordt naar het percentage leerlingen 
dat is teruggekeerd naar alle vormen van regulier onderwijs (moederschool, ander regulier onderwijs en MBO), gaat het over 83%.  
 
Er zijn drie leerlingen uitgestroomd naar VSO. Van deze drie leerlingen was bij één leerling VSO al besproken met ouders en leerling op de 
moederschool en is de Rebound ingezet om uit te zoeken welke plek het best passend zou zijn (in plaats van wat de leerling moet leren om 
terug te keren naar regulier onderwijs). De andere twee leerlingen hebben beide een verlengd traject op de Rebound gehad t.g.v. de 
lockdown, waarna zij alsnog naar VSO zijn verwezen. 
 
9. Schorsing & verwijdering 
 
Verwijderingen: 
In het schooljaar 2020-2021 is er geen traject vroegtijdig beëindigd t.g.v. een verwijdering. 
 
Schorsingen: 
In het schooljaar 2020-2021 is er geen schorsing geweest.  
 
10. Tevredenheidsonderzoeken 

 
De Rebound heeft de tevredenheid van leerlingen en ouders onderzocht aan de hand van een online vragenlijst die zij (anoniem) kunnen 
invullen na hun periode op de Rebound. 
De respons van de leerlingen was 73%. Leerlingen beoordelen de Rebound gemiddeld met een 9,1.  
De respons van de ouders was 82%. Ouders beoordelen de Rebound gemiddeld met een 8,6. 
 
De Rebound heeft de tevredenheid van de moederscholen opgevraagd via een online vragenlijst welke verspreid is door het 
samenwerkingsverband en gericht aan de contactpersonen van de aanleverende scholen van de Rebound. 
Uit de vragenlijst komt naar voren dat de contactpersonen van de scholen de effectiviteit van de Rebound over de ingezette ondersteuning 
als volgt waarderen (n=7): 
Ontevreden  14,3% 
Tevreden  57,1% 
Zeer tevreden  28,6% 
 
De toegevoegde waarde van Rebound Zuid-Utrecht wordt beoordeeld met (n=7): 
Tevreden  57,1% 
Zeer tevreden  42,9% 
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Personeel 2020-2021 
 
1. Kwaliteitszorg 
 
Het kwaliteitsbeleid is vormgegeven rondom de volgende aspecten: 
- Didactische ontwikkeling leerling 
- Gedragsontwikkeling leerling 
- Vervolgsucces leerling 
- Kwaliteit personeel Rebound 
- Samenwerking tussen OPDC en scholen 
- Tevredenheid (scholen, leerlingen, ouders) 
Na het eerste schooljaar is een kwaliteitsmonitor geschreven en gepresenteerd. 
 
2. Indicatoren personeel 
 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en de kwaliteit van de Rebound.  
Het bestuur van het SWV is verantwoordelijk voor het toezicht hierop. Het bestuur krijgt de benodigde informatie om dit toezicht uit te 
kunnen oefenen. Medewerkers van de Rebound zijn in dienst gekomen van het Samenwerkingsverband. Afspraken rondom het 
gezamenlijke risico van het werkgeverschap worden opgesteld. Vooralsnog is in de begroting rekening gehouden met het opvangen van 
de financiële effecten van deze risico’s. 
 
De dagelijkse leiding binnen de Rebound ligt bij deskundige op het terrein van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling 
(orthopedagoog/teamleider). Het functioneren van het personeel binnen de Rebound is een gedeelde verantwoordelijkheid;  
enerzijds ligt die verantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder, anderzijds bij de teamleider op de Rebound.  
 
In 2020-2021 had het team onderstaande omvang.  
 

 

 
Tot de zomervakantie werd de docent LO gedetacheerd vanuit het Cals Nieuwegein.  
De Administratief medewerker werd gedetacheerd vanuit de Baanbreker.  
De docent LC en één docent LB zijn vanaf de start van het schooljaar in dienst van het samenwerkingsverband.  
De orthopedagoog en de andere docent LB zijn t/m december 2020 gedetacheerd geweest vanuit Anna van Rijn College en zijn vanaf 
januari 2021 in dienst van het samenwerkingsverband.  
 

Indicator Actie/Resultaat 
Jaarlijkse gesprekken Iedere medewerker heeft een kennismakings- en een taak- en 

ontwikkelgesprek gehad met de directeur-bestuurder. 
Lesobservaties De orthopedagoog/teamleider observeert indien nodig in de klas, ten 

behoeve van observatie van leerlingen.  
Ziekteverzuim Er is geen sprake geweest van langdurige afwezigheid door ziekte. Het 

verzuimpercentage wordt per 2022 bijgehouden in Youforce.  
In 2020-2021 is dit handmatig gedaan.  

Uitstroom medewerkers De detachering van de administratief medewerker is beëindigd. 
De detachering van de gymdocent (0,2 fte) is beëindigd i.v.m.  beëindiging contract 
detacheerder. 
De inhuur van de mentor (0,2 fte) die op vrijdag aanwezig was is beëindigd. 
Docent/mentor (0,6) heeft aangegeven in het nieuwe schooljaar elders te gaan 
werken. Ter overbrugging is hij nog betrokken in een smallere aanstelling. 

Aantal (on)bevoegden voor de klas Alle docenten beschikken over een tweedegraads bevoegdheid 
 
 
  

Personeel Rebound FTE 
Orthopedagoog/teamleider 0,6 
Docent LC 0,8 
Docent LB 1,8 
Administratieve medewerker 0,5 
Totaal 3,7 
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3. Deskundigheidsbevordering 
 
Het team is na de zomer nieuw gestart. Er is veel aandacht besteed aan teamontwikkeling. Lopende het jaar zijn er enkele studiedagen 
geweest waarbij het team heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de Rebound en de benodigde vaardigheden om deze ontwikkeling te 
borgen. 
Eén collega heeft de Goldstein Sociale Vaardigheidstraining gevolgd om de SoVa-lessen te kunnen verzorgen. 
Eén  collega heeft de training Snel Leren is Leuk Leren gevolgd om lessen studievaardigheid te kunnen verzorgen. 


