
De Zonnehoek      
 

Samen waar het kan, apart waar nodig! 
 
Onze school is een plek waar wij samen onszelf mogen zijn. 
 
De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen met een verstandelijke 
beperking. We staan regionaal en landelijk bekend om onze deskundigheid op het gebied 
van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 
 
De Zonnehoek bestaat uit 2 locaties: 

• Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4-12 jaar. 

• Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12-20 jaar. 
 
De Speciale Onderwijsafdeling (SO) van De Zonnehoek voor leerlingen van 4 tot 12 jaar is 
gevestigd in het multifunctionele centrum het Kristal in de wijk Zuidbroek. 
Hierin zijn 4 scholen gevestigd, 2 reguliere basisscholen en 2 scholen voor speciaal 
onderwijs. De combinatie van speciaal onderwijs en basisonderwijs maakt van het Kristal 
een unieke omgeving waarin samenwerking het sleutelwoord is. Faciliteiten, zoals het 
zwembad, gymzalen en de aula kunnen we gezamenlijk gebruiken. Kennis en expertise 
worden gedeeld ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen.  
 
Identiteit 
Onze christelijke school is een open school. Wij stellen ons open voor alle 
levensbeschouwingen. Iedereen is welkom. Met de Bijbel als inspiratiebron, stimuleren we 
elkaar tot verantwoordelijkheid voor onze aarde en de samenleving. Dit willen we uitstralen in 
de wijze waarop we met elkaar omgaan; een open houding en met respect voor ieders 
mening. 
 
Waar zijn wij goed in… 
We zijn goed in samenwerken, creatief werken en denken en het bieden van een veilige 
plek. We dragen bij aan een brede ontwikkeling en goede voorbereiding op de maatschappij. 
We benutten kansen en mogelijkheden en hebben unieke aandacht voor ieder kind met 
welke problematiek dan ook. We bieden kwaliteit in pedagogiek, didactiek en methodiek. De 
Zonnehoek heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen 
(ASS). 
 
Leerlingen zijn voor ons: 
Uniek! 
Puur! 
Talenten! 
Inspirerend! 
Leerlingen zijn voor ons uniek. Ze zijn een bron van inspiratie om ons werk te doen. 
Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en ontwikkelt zich. Elke leerling vraagt zorg, 
veiligheid, perspectief op ontwikkeling en elke leerling wil gezien worden.  
 
We zien ouders/verzorgers als partners: samen staan we voor de ontwikkeling van het kind.  
Ouders zijn de belangrijkste ambassadeurs van de school. 



 
Belofte aan leerlingen en ouders 
Leerling (wij beloven jou dat…..) 
• We een veilige plek bieden, waar je jezelf mag zijn 
• Je iedere dag een warm welkom en nieuwe kansen ervaart 
• Dat je leert omgaan met anderen en jezelf 
• We je vragen wat je nodig hebt om te ontwikkelen en met plezier naar school te gaan 
• Je een uitdagende en stimulerende omgeving bieden 
Ouders (wij beloven u dat……) 
• We samen met u werken aan de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind 
• We u ervaringsdeskundigheid zien en willen inzetten in de praktijk. 
• We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, ook als het moeilijk is  
• We werken vanuit respect, openheid, inspiratie en verantwoordelijkheid 
 
Activiteiten buiten de school 
Het zinvol en plezierig invullen van de vrije tijd is voor veel leerlingen geen 
vanzelfsprekendheid. Om die reden laten wij de leerlingen kennismaken met diverse 
activiteiten, waar ook aan kan worden deelgenomen na schooltijd of in de naschoolse 
periode. 
 
Binnenschools aanbod: Excursies, schoolkamp, schoolreizen en schoolsportactiviteiten.  
Buitenschools aanbod: Sportmix, Creamix, Muziekmix en Theatermix. 
 
Cultuureducatie 
Sinds 2018 zijn wij als eerste PO-school in Gelderland Cultuurprofielschool. Cultuureducatie 
speelt een belangrijke rol in de persoonsontwikkeling van de leerling.  
De Zonnehoek vindt het belangrijk leerlingen kennis te laten maken met zoveel mogelijk 
aspecten van kunstzinnige vorming. Er is ook veel aandacht voor muziekonderwijs, daarbij is 
muziek een middel om het contact met de leerlingen te bevorderen en hen plezier te laten 
beleven aan het samen maken van muziek. 
 
Samen met de andere scholen van het Kristal werken we aan integratie door samen 
activiteiten te organiseren. Denk hierbij o.a. aan het leerorkest, de Koningsspelen en 
themaweek in de gymzaal. 
 
Therapie en begeleiding 
Binnen onze school wordt er gebruik gemaakt van: Fysiotherapie, Logopedie en EMDR. 
 
Bent u net zo enthousiast geworden over onze school als wij zijn? 
Dan bent u van harte welkom om een keer kennis te komen maken met onze school of 
bezoek eens onze website www.cso-dezonnehoek.nl 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Niels Goedegebuur, directeur SO De Zonnehoek 
 
SO De Zonnehoek 
Citroenvlinder 77 
7323 RC Apeldoorn 
055-5340741 
www.cso-dezonnehoek.nl 
 

 


