Het Hofpark
De school
Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning
op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Dit doen we met een
krachtig en hecht team. In een veilige en voorspelbare omgeving benaderen we
leerlingen vanuit hun individuele mogelijkheden en versterken we positief gedrag. Onze
kracht zit in het goed observeren en begrijpen van onze leerlingen, om van daaruit hun
welbevinden te vergroten. Zo groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze tot een optimale
ontwikkeling komen.
Positive Behavior Support (PBS)
Wij werken aan positieve gedragsstimulatie (PBS) vanuit de gedeelde waarden:
Respect, Veiligheid en Zelfstandigheid. Het schoolteam benoemt het gedrag dat past
bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan door middel van gedragslessen.
Leerlingen die goed gedrag laten zien kunnen op school ‘gouden’ muntjes verdienen. Die
gaan in een spaarbuis, zichtbaar in de klas. Bij een volle buis volgt een groepsbeloning.
Plezier hebben met elkaar vinden wij erg belangrijk. Leerlingen kunnen zelf ook gouden
muntjes uitdelen aan de juffen en de meesters (idee van de leerlingenraad).
Voor ons is samenwerking met u als ouder/verzorger van wezenlijk belang om uw kind
goed onderwijs te kunnen bieden. Soms komt het voor dat het op school goed gaat en
thuis wat minder, of juist andersom. Ons gezamenlijk doel is dat het met uw kind zowel
op school als thuis goed gaat. Wij zetten ons volledig in voor deze belangrijke
samenwerking en willen het beste voor iedere leerling. Ook nemen we initiatief om
samen met anderen ons doel te bereiken: Voor elke leerling een volwaardige plek in de
samenleving. Wij doen dit onder andere ook door een samenwerking met at. groep Zorg
op locatie (laagdrempelige hulpverlening). Wij leiden kinderen op voor uitplaatsing naar
regulier (voortgezet) onderwijs of naar voortgezet speciaal onderwijs. Doel is tot zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij te komen.
Regelmaat, structuur en rust zijn uitgangspunten. Op deze manier bieden wij een
voorspelbaar en veilig klimaat. Leerlingen krijgen les in kleinere klassen (maximaal 15
leerlingen). Aan elke klas zijn HBO-opgeleide onderwijsondersteuners verbonden.
Onze school staat aan de Meester van Hasseltlaan. Wij delen het gebouw met SBO De
Prinsenhof. Door als scholen nauwer samen te werken en kennis en kunde met elkaar
te delen kunnen kinderen nóg beter geholpen worden en kunnen wij nog meer
maatwerk leveren. Het Hofpark is een gezonde en sport-actieve school die werkt met
een zogenaamd buitenspeelplan. Elke pauze staan er zoveel mogelijk collega’s buiten
om toezicht te houden en het spelen te begeleiden.
Voor meer informatie over onze
school kunt u contact opnemen met:
Het Hofpark
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T 055 – 5341061
Email

info@hethofpark.nl

Website www.hethofpark.nl
Wij maken deel uit van De
Onderwijsspecialisten.

