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Onderwijs op mijn eigen plek



2 3

 Wilfred de Vries
algemeen directeur onderwijs

Op Urk werken we aan Passend Onderwijs. Dat betekent dat bijna 
alle kinderen op Urk naar school moeten kunnen, ook als ze extra 
ondersteuning nodig hebben. Er zijn kinderen die ver moeten reizen 
om naar een school te gaan waar ze de juiste ondersteuning krijgen. 
Ook deze kinderen willen we een plek geven op een basisschool 
dichtbij huis, gewoon op Urk. 

Om dat te bereiken gaan er dingen veranderen. Onze scholen 
gaan bijvoorbeeld intensiever samenwerken, een eigen specialiteit 
ontwikkelen en er komt een ‘Brede Zorgschool’. We ontwikkelen stap 
voor stap steeds passender vormen van onderwijs.

Kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben zullen de 
veranderingen ook merken. Daarom willen we u graag betrekken 
bij wat er gaat gebeuren en wanneer. Met deze folder geven we u 
alvast de belangrijkste informatie.” 

Rehoboth
en Passend 

Onderwijs op Urk 

Vanaf 2014 wordt in heel Nederland Passend Onderwijs 
ingevoerd. Wilfred de Vries, algemeen directeur onderwijs van  

schoolvereniging Rehoboth, legt uit wat het betekent voor Urk. 
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NIVEAU 1: GEWOON GOED
De scholen van onze vereniging bieden ‘gewoon’ 
goed onderwijs. Dat is de basis. Ook kinderen die 
op bepaalde gebieden extra steun nodig hebben, 
bijvoorbeeld vanwege dyslexie of hoogbegaafdheid, 
kunnen op elke basisschool van onze vereniging 
terecht. 

Accenten
Alle scholen hebben binnen niveau 1 hun eigen 
specifieke accenten. U kunt hierbij denken aan 
sport, cultuur, hoogbegaafdheid of taal. In het 
schema op de volgende pagina is dit verder 
uitgewerkt in een overzicht.

NIVEAU 2A: EXTRA 
ONDERSTEUNINGSAANBOD
Vier scholen hebben bovenop ‘niveau 1’ nog een 
eigen specialiteit ontwikkeld. 

Anderstaligen
De Regenboog heeft veel ervaring met opvang en 
begeleiding van leerlingen die geen Nederlands 
spreken. Indien nodig zullen kinderen die het 
Nederlands (nog) niet beheersen in eerste instantie 
onderwijs ontvangen op De Regenboog.

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking
De Prinses Beatrixschool biedt extra ondersteuning 
aan kinderen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. Bij de inrichting van het 
gebouw en de schoolomgeving wordt hiermee 
rekening gehouden en dit geldt ook bij het 
aanschaffen van materialen en methodes. 

Visuele beperking
De Cornelis Zeemanschool biedt extra 
ondersteuning aan kinderen met een visuele 
beperking. Er is speciale apparatuur aanwezig en 
op de school werkt een onderwijsassistent die het 

Wat kunnen onze scholen bieden
U zoekt een school die past bij uw kind. Door het beschrijven en benoemen van 

niveaus geven we aan welke ondersteuning een school kan bieden. Zo kunt u  

zien welke school het beste past bij uw kind. Wanneer een kind in aanmerking 

komt voor extra ondersteuning die de school niet kan bieden maar wel aanwezig 

is op een andere school, krijgt u het advies uw kind op die betreffende school te 

plaatsen. 
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brailleschrift beheerst. Ook hebben de leerkrachten 
ruime ervaring in het werken met kinderen met 
een visuele beperking. Binnen de vereniging 
specialiseert de Cornelis Zeemanschool zich voor 
deze groep kinderen bijvoorbeeld door lokalen, 
plein en andere ruimtes verder aan te passen.

Moeilijk leren
De Harmpje Visserschool biedt extra ondersteuning 
aan kinderen die erg moeilijk tot leren komen. 

NIVEAU 2B: DE BREDE ZORGSCHOOL
De Harmpje Visserschool ontwikkelt zich tot de 
‘Brede Zorgschool’. Er zullen op deze school 
twee soorten groepen zijn: reguliere groepen en 
zogenoemde integratiegroepen. Deze laatste 
bestaan uit ongeveer twintig kinderen, waarvan 
vijf extra ondersteuning nodig hebben op 
verschillende gebieden. De ondersteuning gebeurt 
zo veel mogelijk binnen de groep, waar nodig 
met extra personeel. Het onderwijsniveau in een 
integrategroep ligt op hetzelfde niveau als binnen 
een ‘normale’ groep.
Het is mogelijk dat kinderen voor een afgesproken 
periode in een integratiegroep zitten, om daarna 
naar een reguliere groep te gaan. Dat kan op 
de Brede Zorgschool of op een van de andere 
basisscholen. Dit gebeurt in overleg met de ouders. 
In 2015 hopen wij onze intrek te nemen in het 
nieuwe gebouw.

NIVEAU 3: DE SPECIALE BASISSCHOOL (SBO)
Als de Brede Zorgschool niet voldoende 
ondersteuning kan bieden, is het mogelijk om 
kinderen te plaatsen op de school voor speciaal 
basisonderwijs (sbo) De Klimboom in Emmeloord. 

NIVEAU 4: DE SCHOLEN VOOR SPECIAAL 
ONDERWIJS (SO)
Voor sommige kinderen biedt ook de sbo niet 
voldoende ondersteuning. Zij kunnen dan terecht 
op een school voor speciaal onderwijs. Kinderen 
met gedragsproblemen kunnen bijvoorbeeld 
naar De Optimist in Emmeloord en kinderen 
met een verstandelijke beperking naar De 
Zonnebloemschool in Emmeloord.
Het is ook mogelijk om een deel van de week naar 
een basisschool op Urk te gaan en de rest van de 
week naar een school voor speciaal onderwijs.

     3 SPECIAAL BASIS ONDERWIJS

De Klimboom (Emmeloord) voor kinderen met leerproblemen of leerachterstanden

     4 SPECIAAL ONDERWIJS

Barthiméus (Zeist, Lochem) cluster 1: voor kinderen met visuele problemen

De Enkschool (Zwolle, Kampen) cluster 2: voor kinderen met spraak-/taalproblemen

De Zonnebloemschool (Emmeloord) cluster 3: voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML)

De Twijn (Zwolle) cluster 3: voor kinderen met specifieke lichamelijk-motorische beperkin-
gen

De Optimist (Emmeloord) cluster 4: voor kinderen met ernstige gedragsproblemen

Overzicht van onze scholen
     1 ACCENTEN 2a EXTRA ONDERSTEU-

NINGSAANBOD
2b  DE BREDE ZORG-
SCHOOL

Koningin Wilhelminaschool Kanjertrainingen, Taal
en Pastoraat

De Regenboog Plusgroep voor 
hoogbegaafden en Taal Anderstaligen

Cornelis Zeemanschool Cultuur maatschappelijk Visueel beperkten

Prinses Beatrixschool Cultuur en 
Kanjertrainingen 

Lichamelijk en/of 
verstandelijk beperkten

Groen van Prinstererschool Taal
OGO*

Harmpje Visserschool Taal 
OGO* Moeilijk lerenden Integratiegroepen

Frits Bodeschool Sport,
OGO* en OGW**

 *OGO ontwikkelingsgericht onderwijs
**OGW opbrengstgericht onderwijs
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Betrokkenheid met en van ouders
Ouders en school hebben allebei hetzelfde belang en dat is het 
welzijn en de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk 
dat ouders en leerkrachten elkaar regelmatig spreken. Hoe gaat 
het thuis, hoe gaat het op school en wat kunnen we van elkaar 
leren. Dat begint al bij de inschrijving van het kind op school. 
De school wil graag weten hoe de ontwikkeling van het kind is 
verlopen om daar op school bij aan te kunnen sluiten. Ouders 
hebben bewust of onbewust veel informatie over hun kind. Als 
het bijvoorbeeld  gaat om een vermoeden van hoogbegaafdheid 
blijkt uit onderzoek dat ouders het in de meeste gevallen bij het 
rechte eind hebben.
Om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in beeld te 
brengen kan het nodig zijn een ontwikkelingsperspectief op te 
stellen. Daarin wordt beschreven welke onderwijsbehoeften het 
kind heeft en welke doelen we met elkaar willen bereiken.

Ouders voelen vaak aan in welke situatie hun kind anders 
reageert dan verwacht, maar hebben regelmatig ook de gouden 
tip waarmee een leerkracht weer verder kan. Andersom ervaren 
ouders thuis of bepaalde methodieken ook buiten het klaslokaal 
bij hun kind aanslaan. 

Scholen beschikken over onderwijskennis en ervaring voor de 
klas, ouders kennen de specifieke kwaliteiten en behoeftes van 
hun kind. Daarin kunnen ze elkaar uitstekend aanvullen. Op 
deze manier kan elk kind het maatwerk krijgen dat het verdient.
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Plaatsing op een speciale (basis)school buiten Urk is in principe voor twee jaar. 
Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun oude basisschool. 

Via terugkomdagen, nieuwsbrieven, overleg met de intern begeleider en tijdens 
bijzondere festiviteiten houdt het kind een warme band met beide scholen. 

De eigenlijke (‘oude’) basisschool van het kind kan zich gedurende die twee 
jaar voorbereiden op de terugkomst van het kind. Ook hierin speelt een goede 
samenwerking tussen beide scholen en de ouders een belangrijke rol.

In uitzonderlijke gevallen en, wederom in goed overleg met de ouders, kan de 
plaatsing op de speciale (basis)school verlengd worden. 

Periode van twee jaar

Soms heeft een kind extra hulp nodig die de school niet kan bieden. Het kan zijn dat 
een andere school binnen de vereniging die ondersteuning wel kan bieden. De school 
zal de ouders dan adviseren hun kind over te plaatsen. Dit gaat via de zogenaamde 
smalle commissie. Samen met de scholen en u als ouders zal die smalle commissie 
op zoek gaan naar de juiste plek voor uw kind op Urk.
Wanneer plaatsing buiten Urk noodzakelijk is wordt de Toewijzingscommissie (TC) 
ingeschakeld.

Dit vraagt van de scholen zorgvuldige communicatie met de ouders. Ouders en 
leerkrachten zoeken samen naar het beste voor het kind. 

Wanneer de ouders zich niet kunnen vinden in het advies, hebben school en ouders 
de mogelijkheid de kwestie voor te leggen aan de Toewijzingscommissie van het 
Samenwerkingsverband. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om gebruik te 
maken van onderwijsconsulenten en de klachtenregeling.

Overplaatsen van een kind
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Drie gezinnen als voorbeeld

Familie Bakker

Familie Hoekstra

Mirjam 
INTEGRATIEGROEP OP DE        
HARMPJE VISSERSCHOOL
Mirjam leert moeilijk. Omdat zij 
niet de enige is die hulp krijgt, 
voelt zij zich niet buitengeslo-
ten.  

Lisa  

REGULIERE GROEP OP DE 
HARMPJE VISSERSCHOOL
Het is prettig dat Lisa op 
dezelfde school zit als haar 
oudere zus, dus gaat zij ook 
naar de Brede Zorgschool. 

Klaas 
CORNELIS ZEEMANSCHOOL
Al vanaf heel jong ziet Klaas erg 
slecht. Met de speciale aanpas-
singen en mogelijkheden op 
deze school kan hij prima mee 
komen met de normale leerstof.

Lucas  

PRINSES BEATRIX SCHOOL
Lucas is nogal verlegen en heeft 
de neiging zich wat terug te 
trekken. De Kanjertrainingen op 
deze school kunnen hem helpen 
meer zelfvertrouwen te krijgen. 
Fijn ook dat hij samen met zijn 
zus naar dezelfde school kan 
gaan.

Anneke
PRINSES BEATRIXSCHOOL 
Extra steun voor moeilijk leren-
de kinderen én voor kinderen 
met een lichamelijke beper-
king maakt deze school heel 
geschikt voor Anneke. 

Familie De Jong

Jorieke

Henk

Harmke HET GEZIN HEEFT DRIE 
KINDEREN. ZE ZITTEN 
ALLEMAAL OP DE HARMPJE 
VISSERSCHOOL.
De tweeling Jorieke en Harmke 
zit in twee verschillende groepen. 
Jorieke zit  in een integratiegroep 
zonder dat ze extra speciale hulp 
nodig heeft. Harmke zit in een 
gewone kleuterklas. Ze leren 
allebei hetzelfde al heeft Jorieke 
wel het geluk dat ze in een wat 
kleinere groep zit. Henk zit al in 
groep 6.
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Veelgestelde vragen:

Blijft de kwaliteit van het onderwijs op hetzelfde niveau?
De onderwijskwaliteit op de scholen blijft minimaal op het zelfde niveau. 
Daar zien wij zelf op toe, maar ook de inspectie controleert daarop. Wij 
gaan voor een verhoging van de kwaliteit (onder andere door de inzet 
van extra ‘handen in de klas’ en door het werk anders te organiseren).

Ons kind gaat nu naar Emmeloord, hoeft dat straks niet meer?
Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Per leerling wordt gekeken 
naar dat wat het beste is voor het kind. Alles in nauw overleg met de ouders.

Kunnen onze kinderen op één school bij elkaar blijven?
Dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het belangrijkste is: wat heeft uw kind 
nodig aan eventuele ondersteuning.

Krijgt mijn kind wel genoeg aandacht in een klas met kinderen die meer hulp 
nodig hebben?
Aandacht is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom hebben we er voor 
gekozen dat er bij de integratiegroepen vaker een onderwijsassistent aanwezig zal zijn. Door 
de extra handen in de klas kunnen we er voor zorgen dat ieder kind de aandacht krijgt die 
het nodig heeft. Het onderwijsaanbod is in alle groepen hetzelfde. We volgen van ieder kind 
individueel de leerresultaten en de emotionele ontwikkeling. Ieder kind telt!

Kunnen mijn kinderen op verschillende scholen wel gezamenlijk 
schoolreisjes beleven, samen op de schoolfoto e.d. ?
Als kinderen op verschillende scholen zitten zullen ze hun eigen 
schoolreisje hebben. Dat is nu ook zo. Ook als kinderen binnen Urk op 
school zitten is dit de situatie. Vieringen als Kerstfeest en Pasen worden 
zo goed mogelijk tussen de scholen afgestemd.

ga voor meer informatie naar www.rehoboth.nu/passendonderwijs

Hoe breng ik mijn kinderen op hetzelfde tijdsstip 
naar verschillende scholen?
Van geval tot geval zullen we dat bekijken. 
Goed overleg tussen ouders en school is hierin de kern.
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Schoolvereniging Rehoboth
Postbus 61, 8320 AB Urk
0527 - 686973
info@rehoboth.nu
www.rehoboth.nu

MEI 2014: 
Aan deze folder kunnen geen 

rechten worden ontleend.


