
Kennismaking

CP van 

Leersumschool

“Jij mag er 
zijn,
wij zijn er 
voor jou.”



C.P. van Leersumschool:
de groepen

 10 “reguliere” groepen; groep 1 - 8

 4 “speciale” groepen

 Pedagogische uitgangspunten:                        

relatie, competentie en autonomie (Stevens)

 Regulier onderwijsaanbod, veel digitaal

 Opbrengstgericht en handelingsgericht
werken.

 Speciaal onderwijs met expertise op gedrag

 Regionale functie

 Maximaal 14 leerlingen in een groep
(uitzondering speciale groepen). 



Pedagogische aanpak (Stevens)

• Relatie: relatie tussen leerlingen (groepsklimaat), tussen de leerling en 

leerkracht (veiligheid is de basis om goed te kunnen 

functioneren),samenwerken met ouders.

• Competentie: competentiegericht werken: belonen wat goed gaat, zorgen voor 

balans.

• Autonomie: bieden van structuur en veiligheid. Structuur in ruimte, tijd, 

activiteit en communicatie. Focus op voorspelbaarheid, overzichtelijkheid en 

werken in kleine stappen.  Het doel is de leerling autonoom te laten 

functioneren. 



Relatie



Relatie: foto’s van het schoolplein/
onderzoek universiteit Leiden.



Autonomie/structuur

 vast dagritme

 afbakening in tijd: time-timer

 rustige en opgeruimde lokalen

 eigen werkplekken

 zo nodig werkplek tussen schotjes

 koptelefoon

 duidelijke regels en afspraken: 

gouden regels, stoplicht, gebruik 

pictogrammen









Competentie: belonen van gewenst gedrag



Focus op ondersteuningsbehoefte

heeft veel energie wil zich succesvol voelen wil zich geliefd voelen



Leerlingen en diagnoses
Stoornis Aantal 

leerlingen met 
diagnose

Percentage Aantal

leerlingen

met
comorbiditeit

ASS, incl. pervasieve

ontwikkelingsstoornis 
NAO

105 64 % 38

ADHD 12 7%

Gedragsstoornis NAO 5 4%

Traumatische/
stressstoornis

3 1%

Regulatiestoornis 3 1%

Neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis

1 1%

Geen diagnose 37 22%

Locatie Zeist
Totaal aantal leerlingen: 166
Schooljaar: 2021-2022



Didactisch aanbod:
Reguliere methodes, aanbod aangepast op onze 
doelgroep en op de leerling..



→ Klassikaal aanbod (met uitzondering van 

speciale groepen). Individuele aanpassingen. 

→ Evenwicht tussen digitale verwerking, lezen en 

schrijven.



Bibliotheek en gymzaal

Meester Joshua
Vakdocent: gymnastiek



→ Expliciete directe instructie (EDI)

→ Handelingsgericht werken    (HGW)



Plus-uur

Verrijking individueel of in een groepje.

Aansluitend bij de onderwijsbehoefte.

1 dag in de week door een speciaal 

opgeleide leerkracht.

Accent op leren leren en uitdagingen 

durven aan te gaan.

In de klas: compacten en verrijken.





4 “speciale” groepen:

OZA 
kleutergroep

Handelend 
leren groep 

4-5-6

Handelend 
Leren groep 

6-7-8

SIO

Groep 

5-6



OZA kleutergroep

Wat is een OZA?
‘Bij een Onderwijs- Zorgarrangement (OZA) werken kind en ouders samen met 

onderwijs en jeugdzorg. Het OZA is voor kinderen met complexe problematiek 

die zonder het gecombineerde onderwijszorgaanbod onvoldoende kunnen 

profiteren van het basisonderwijs’

Voor wie is een OZA?

• Leeftijd van 4 t/m 7 jaar

• OZA Bosuil is voornamelijk gericht op kinderen met, of een vermoeden, van ASS.



Contra-indicaties OZA; kleutergroep

-De leerling heeft een intelligentieprofiel TIQ <80 

(bij een intelligentie tussen de 70 en 80 wordt zorgvuldig bekeken of de gegevens 

een juist beeld geven van de mogelijkheden van de leerling).

-De leerling heeft internaliserende problematiek en/of een hoog angstniveau.

-De leerling heeft enkel problemen op het gebied van de didactische ontwikkeling.

-De leerling heeft ernstige spraak- taalproblematiek en/of grote 

communicatieproblemen.

-De leerling voldoet niet aan de basale voorwaarden voor het functioneren in een 

schoolse setting.

-De ouders zijn niet bereid om deel te nemen aan de ouderbegeleiding.

-Behandeling (zorg) voorliggend is aan het onderwijs.



OZA kleutergroep



Handelend leren: middenbouw en bovenbouw

- Voor leerlingen die didactisch achterblijven.

- Meer ruimte voor werken met de handen in plaats van alleen uit 

boeken: 

- koken, techniek en tuinieren in 6,7,8 

→ middenbouw; 1x per maand

→ bovenbouw; wekelijks

- intensieve pedagogische en didactische ondersteuning

- Afwisseling in inspanning/ontspanning.

- Uitstroom is PRO of VMBO-BBL.

- bewegend leren

- gepersonaliseerd onderwijsprogramma





SIO: Speciaal Intensief Onderwijs

 Gemiddeld 8-10 leerlingen, leeftijd 7-10 jaar (groep 5-6).

 Ernstige belemmeringen in het onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek, vaak in combinatie 
met andere problemen.

 De leerling beschikt niet of nauwelijks over de vaardigheden die nodig zijn om te profiteren van het 
aangeboden onderwijs (denk aan taakgericht werken, concentratie, werkhouding, emotieregulatie, 
zelfstandigheid).

 De leerling toont zich leerbaar en de onderwijsvraag is voorliggend. 

 Maatwerk, afgestemd aanbod, intensieve ondersteuning vanuit de IB-er en orthopedagoog. 

 Twee leerkrachten voor de groep.

 Trauma sensitieve aanpak

 Intensieve inzet op de sociaal emotionele ontwikkeling.

 Nauwe samenwerking met hulpverlening én ouders.

 Minimaal twee dagdelen per week onderwijs.

 Startgesprek met alle betrokkenen.



Aanpak SIO



Toelatingscriteria
• De Van Leersumschool kan passend onderwijs bieden, op didactisch en sociaal-

emotioneel gebied mits; 

• de leerling in een groep van gemiddeld 14 leerlingen kan functioneren. 

• de leerling voldoet aan de voorwaarden om onderwijs te volgen; 

hulpverlening/ behandeling is niet voorliggend. 

• het IQ op of boven de 80 is, waarbij de verdeling van de verschillende 

intelligentieschalen eveneens op of boven de 80 ligt. 

• vanuit het leerlingvolgsysteem daarnaast blijkt dat er sprake is van een 

passend leerrendement (leerrendement > 50%). 

• de leerling beschikt over voldoende taal- en spreekvaardigheden (passend bij 

de leeftijd) om uitleg/opdrachten te begrijpen en om in contact met anderen 

te komen. 

• de ouders een samenwerking aangaan met de school.



Toelatingsprocedure

• Ouders hebben het advies SO gekregen.

• Ouders komen kennismaken middels de kennismakingsochtend.

• Ouders melden hun kind aan en delen het dossier met de school.

• Ouders worden uitgenodigd voor een individueel gesprek.

• In de commissie van begeleiding wordt gekeken of het aanbod passend is.

• Ouders ontvangen een bericht of hun kind toelaatbaar is.

• Afhankelijk van het aantal plekken kan de leerling geplaatst worden.

• Leerling kan starten als de toelaatbaarheidsverklaring rond is. 

• Voor de OZA-kleutergroep is er een beschikking van Youké noodzakelijk. 



Ook deze personen zijn betrokken bij onze groepen:

Inge

Intern begeleider

Karlijn

Orthopedagoog

bovenbouw

Peter

Directeur

Sionne

Adjunct directeur

Rachel

Orthopedagoog

bovenbouw

Annet

Orthopedagoog

onderbouw

Annette

Logopedist



Overige betrokkenen bij onze groepen

Joëlla

Kind & Motriek

Marlou

Kind & Motoriek

Nina Keppel

School CJG-er

Tim

ICT-er



Tip:  

Neem een kijkje op de website: https://www.vanleersumschool.nl

Binnenkort staat er een kort filmpje over onze school op de website

of bel om een afspraak te maken voor een rondleiding. 

https://www.vanleersumschool.nl/

