Het Kroonpad
Wie zijn wij
Op onze school bieden zo’n 50 collega’s onderwijs aan circa 110 leerlingen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. We bieden
speciaal onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd met uitstroom naar alle leerniveaus; van
dagbesteding t/ m basisschoolniveau groep 8 en alle niveaus daartussen.
Daarnaast bieden we voortgezet speciaal onderwijs dat gericht is op uitstroom naar dagbesteding.
We streven ernaar de individuele mogelijkheden van onze leerlingen op zo’n manier te
ontwikkelen, dat de beperking geen handicap wordt.
Het Kroonpad is een bijzonder neutrale school. Dat betekent, dat leerlingen vanuit alle
geloofsovertuigingen welkom zijn.
Huisvesting
Het Kroonpad is gehuisvest in Het Kristal in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. In Het Kristal zijn 4
scholen gehuisvest, waardoor er verschillende vormen van samenwerking ontwikkeld zijn. Zo is er
een muziekorkest en organiseren we gezamenlijke sportdagen. Leerlingen van Het Kroonpad
komen daardoor, waar wenselijk en mogelijk, in aanraking met leerlingen uit het regulier
onderwijs. Wij streven naar een zo normaal mogelijk onderwijs uiteraard rekening houdend met de
beperking van de leerling.
Samenwerking met andere partners
Binnen de school is een revalidatiecentrum aanwezig, waarbij wij werken met één kind één plan.
Dat wil zeggen, dat onderwijs en revalidatie zoveel mogelijk uitgaan van een integraal aanbod.
Daarnaast zijn er medewerkers vanuit de zorg binnen het onderwijs werkzaam. Zij richten zich
vooral op de lichamelijke zorg van leerlingen. Wij werken nauw samen met externe organisaties,
zoals Sein en Bartimeus.
Het Kroonpad maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten bieden
onderwijs op 25 scholen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest- Veluwe, Liemers,
Achterhoek en de Stedendriehoek. Daarnaast begeleiden zij leerlingen en hun leraren binnen het
regulier onderwijs.
Personeel
Wij hebben 12 groepen. Op elke groep werkt een leerkracht en een onderwijs assistent. Vanuit het
revalidatiecentrum zijn diverse aanvullende therapieën mogelijk, zoals logopedie, ergotherapie,
fysiotherapie en speltherapie.
Wilt u kennismaken met onze school dan bent u van harte welkom!
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