Wat is Speciaal basisonderwijs?

SBO De Boemerang

Speciaal basisonderwijs is een vorm van primair onderwijs voor jongens en meisjes van 4 tot 13 jaar.
Het onderwijs wordt verzorgd in groepen van ongeveer 15 leerlingen. Het betreft een vorm van
onderwijs die, verdergaand dan de mogelijkheden binnen regulier basisonderwijs, tegemoet kan
komen aan de specifieke ondersteuningsvragen van kinderen binnen het onderwijs.

SBO De Boemerang is een openbare basisschool voor speciaal onderwijs. Onze school ligt
naast het Mheenpark in de wijk Zevenhuizen.

Binnen de scholen voor Speciaal basisonderwijs in ons Samenwerkingsverband is veel aandacht voor
het pedagogisch klimaat waarbinnen kinderen zich veilig voelen en zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen. Er wordt toegewerkt naar een goede aansluiting op het voortgezet (speciaal)
onderwijs.
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO zijn er 3 SBO scholen. Qua
identiteit verschillend; qua onderwijs op hoofdlijnen hetzelfde. Het biedt ouders de keus om na te
gaan welke school het beste past bij de ondersteuningsbehoefte van hun kind.
Uw kind heeft een Toelaatbaarheidsverklaring gekregen van ons Samenwerkingsverband. Daarmee
heeft uw kind toegang tot onderwijs in één van de SBO scholen.
Hieronder vindt u de contactgegevens en de verwijzing naar de website van de school.
De Boemerang
Openbare school voor speciaal basisonderwijs
Zilverschoon 104
7322 GK Apeldoorn
T (055) 360 27 40
www.boemerang.info
email: boemerang@leerplein055.nl
De Prinsenhof
Christelijke school voor speciaal
basisonderwijs
Mr van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T (055) 588 98 89
www.cso-deprinsenhof.nl
email: info@cso-deprinsenhof.nl
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De Vorm
Katholieke school voor speciaal basisonderwijs
Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn
T (055) 533 54 72
www.sbodevorm.nl
email: admin@sbodevorm.nl

Het motto van De Boemerang is “Elke dag zien en gezien worden”.
Op onze school staat het kind altijd centraal. De Boemerang biedt een veilige,
harmonieuze en voorspelbare leeromgeving waarin kinderen in al hun facetten tot
ontwikkeling kunnen komen. Door rust, ruimte en aandacht heerst er een fijn
pedagogisch klimaat. Onze leerkrachten voelen zich sterk verbonden met de leerlingen en
vormen onderling een hecht team, met als gezamenlijk doel: het beste te halen uit
iedereen .
In ons onderwijs sluiten we graag aan bij de sterke kanten van kinderen, we helpen ze te
groeien in hun zelfvertrouwen en in hun gevoel van competentie en autonomie. Naast
ruime tijd voor de leervakken besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en het
aanleren en versterken van gewenst gedrag.
Onze schoolregels zijn:
-Iedereen is welkom en hoort erbij
-We zorgen voor elkaar en hebben aandacht voor elkaar en elkaars spullen
-We lossen onze problemen op met woorden
-We leren van en met elkaar
Lezen, spelling en rekenen worden afgestemd aangeboden op het niveau van het kind.
We geven gerichte instructies, waarbij ook de intern begeleiders en onderwijsassistenten
betrokken zijn.
Wij werken in ons onderwijs ook met iPads en Chromebooks.
Het vak wereldoriëntatie wordt bij ons op een thematische manier verzorgd, met ruimte
voor ontdekken, spel, onderzoek, cultuur en techniek. We organiseren regelmatig
uitstapjes om vanuit betekenisvolle situaties meer te leren over een onderwerp.
Naast het werken in de klas krijgen onze leerlingen per week meerdere lessen
bewegingsonderwijs van onze vakdocent en zijn er voor een aantal groepen judo-lessen.
Bij mooi weer maken we veel gebruik van het park naast onze school. We zijn trots op het
certificaat Gezonde School op het gebied van sport en bewegen en gezonde relaties.
Op De Boemerang hechten wij veel waarde aan het contact met ouders. Met korte,
duidelijke en waar nodig veelvuldige overleglijnen blijven we graag met u in contact.
Dit alles vindt plaats in een mooi modern gebouw dat als een tweede huid om ons heen
zit.
Een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. En waar we samen,
elke dag weer goed onderwijs maken!

SBO de Vorm

SBO De Prinsenhof

‘Samen werken aan de toekomst’

‘Ruimte om te groeien’

SBO De Vorm is een katholieke basisschool voor speciaal basisonderwijs in de wijk De Maten in
Apeldoorn. Veel kinderen die bij ons op school komen, hebben een moeilijke periode op de
basisschool achter de rug. Met plezier naar school gaan is in die tijd vaak verdwenen. Op
verschillende manieren streven wij ernaar om het plezier in school terug te geven. We werken aan
een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling én de leerlingen onderling. We proberen het
kind succeservaringen te geven door zoveel mogelijk aan te sluiten bij zijn/ haar kwaliteiten.

Op de Prinsenhof krijgen alle kinderen ruimte om te groeien. Als een kind zich veilig en
gewaardeerd voelt, groeit het zelfvertrouwen, ontstaat er een positief zelfbeeld en gaat
het kind met plezier naar school en weer leren. Wij bieden een passende
onderwijsomgeving voor de kinderen die stimulerend, uitdagend en veilig is. Ons doel is
om kinderen met een speciale hulpvraag een sterke basis mee te geven, zodat zij later zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren als volwaardig lid van onze maatschappij.

Op SBO De Vorm krijgen leerlingen les in alle vakken uit het reguliere basisonderwijs, afgestemd op
het niveau van de leerling. We willen dat ieder kind de kans krijgt om het maximale uit zichzelf te
halen. Daarom stellen wij voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief op, in samenspraak met
de ouders. Daarin leggen we vast waar we met de leerling naar toe werken als hij/zij naar het
voorgezet onderwijs gaat doorstromen
Alle leerlingen van SBO De Vorm volgen Kanjertraining. Daarbij leren zij dat ieder kind de moeite
waard is en dat we rekening met elkaar moeten houden. In kleine stapjes leren we kinderen sociale
vaardigheden aan en vergroten we de weerbaarheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van
kinderen.
Cultuur en techniek nemen een belangrijke plaats in op SBO De Vorm. De leerlingen gaan regelmatig
op excursie naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, Paleis Het Loo, een museum en de bibliotheek.
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen de wereld in gaan en zich onderdeel voelen van de
maatschappij. Daarnaast werken onze kinderen regelmatig met hun handen, bijvoorbeeld in ons
mooie handvaardigheidslokaal of in de keuken waar ze heerlijke dingen maken!
Wij zien ouders als partner; samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Daarom hechten we veel waarde aan goed en regelmatig contact met ouders. Samen werken we
aan de toekomst!
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Wij zijn een christelijke school die openstaat voor alle leerlingen. Wij brengen onze
identiteit tot uiting in de omgang met elkaar, de dagopeningen en de vieringen. Wij
accepteren ieder kind zoals hij of zij is en er is ruimte voor verschillen en mogelijkheden.
Wij zien vertrouwen als de basis voor groei. Wij bieden een veilige plek waar kinderen
zichzelf, hun mogelijkheden en hun grenzen leren kennen. Samen vieren we successen en
lossen we problemen op.
Wij vinden het essentieel om met leerlingen en ouders af te stemmen. Een open
communicatie en duidelijke informatie over de ontwikkeling van het kind is belangrijk. Uw
betrokkenheid stellen wij zeer op prijs. Door te overleggen en elkaar aan te vullen komen
we samen verder.
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Wij bieden een plek waar het kind zich thuis
voelt, waar het rust en structuur krijgt. Voorspelbaar gedrag van leerkrachten geeft
daarbij duidelijkheid en houvast. Wij bieden de leerlingen activiteiten aan waarbij ze
cognitief en praktisch bezig zijn en ook veel bewegen. Denk hierbij o.a. aan Beweegwijs,
Special Heroes, judo, bewegend leren, praktijkvakken en muziektheater.
Naast de groepsleerkrachten zijn er binnen de school ook andere specialisten zoals
bijvoorbeeld een logopedist, een leesspecialist, trainer sociale vaardigheden en
psychomotorische trainers.
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