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Meer informatie vindt u in onze 
digitale schoolgids 
In deze locatiegids vindt u informatie over 
de locatie waar uw zoon/dochter naar school 
gaat. Naast deze locatiegids is er een digitale 
schoolgids met algemene informatie over de 
Ambelt. Want wist u dat er zo’n 2000 leerlingen 
op de Ambelt zitten verdeeld over het 
basisonderwijs, vmbo, havo en mbo? En dat 
de Ambelt scholen heeft in Deventer, 
Apeldoorn, Zwolle, Nunspeet, Kampen, 
Steenwijk, Meppel en Hardenberg?  
 
In onze digitale schoolgids kunt u hier alles 
over lezen en meer! Hierin vindt u informatie 
over ons aanbod en algemene zaken die voor 
al onze scholen gelden, zoals bijvoorbeeld de 
ouderbijdrage, ouderparticipatie, regels en 
afspraken, klachtencommissie, et cetera. 
De schoolgids is digitaal te downloaden op 
onze website www.ambelt.nl. 
 
Heeft u na het lezen van deze locatiegids of 
de schoolgids nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met de locatiedirecteur / teamleider 
van de locatie waar uw zoon/dochter naar 
school gaat. Hij/zij is altijd bereid tot het beant-  
woorden van uw vragen. 

We houden u graag op de hoogte! 
We vinden het belangrijk dat u betrokken 
bent en blijft. Via de locatie waar uw zoon/ 
dochter naar school gaat, ontvangt u deze 
locatiegids en in sommige gevallen ook de 
locatienieuwsbrief. Op onze website vindt u  
het laatste nieuws en als u ons volgt op Twitter, 
dan bent u altijd als een van de eersten op de 
hoogte. Daarnaast brengen we enkele malen 
per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Ook 
brengen we een magazine uit (Topper) om u 
van de ontwikkelingen binnen het speciaal 
onderwijs op de hoogte te houden. 
 
Volg ons op Twitter! 
@ambelt 

Talenten laten groeien. de Ambelt 
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Locatiegids 
De Kroon SO 
2015-2016 
 
 
Voorwoord 
 
Beste ouders, verzorgers, begeleiders en belangstellenden, 
 
Voor u ligt de informatiegids van de locatie de Kroon. In deze locatiegids staat beschreven hoe het 
onderwijs op de Ambelt locatie de Kroon in Deventer is geregeld. De Ambelt is een 
onderwijsinstelling die speciaal onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen die specialistische 
hulp nodig hebben. De kracht, het talent en de behoefte van de leerling staat bij ons centraal.  
 
Voor ons is samenwerking met u als ouder/verzorger van wezenlijk belang om uw kind goed 
onderwijs te bieden. U zult merken dat wij het belangrijk vinden om regelmatig contact met u te 
hebben over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.  
 
De groepsleerkrachten, leraar ondersteuners, begeleiders en stafmedewerkers van deze school staan 
altijd voor u klaar. U kunt bij hen terecht met al uw vragen. Meer informatie over de Ambelt kunt u 
vinden in digitale schoolgids op www.ambelt.nl. 
 
 
Namens het team van de Ambelt  
Locatie SO De Kroon, Deventer 
 
Janny Kuper, teamleider 
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Bij ons heeft 
iedere leerling 
een uitdagend  
toekomstperspectief 
 

 
Wij stellen de behoefte van de 
leerling altijd centraal door op zoek 
te gaan naar de talenten van iedere 
leerling. Door talent te laten 
groeien krijgt een leerling een nog 
beter toekomstperspectief. 

 

Talenten laten groeien. de Ambelt  
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1. Ambelt de Kroon 
 

1.1 De school 
De SO de Kroon geeft speciaal onderwijs aan kinderen tot 13 jaar. SO staat voor speciaal onderwijs. 
Leerlingen die niet (meer) binnen het regulier onderwijs passen, kunnen terecht op een school voor 
speciaal onderwijs, waar ze het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  
 
We zijn in eerste instantie een school. We werken met dezelfde methodes als het reguliere 
basisonderwijs, nemen dezelfde toetsen af en moeten aan dezelfde regels en afspraken van de 
onderwijsinspectie voldoen. Daarnaast benaderen we onze leerlingen nadrukkelijk vanuit de eigen 
mogelijkheden en behoeften. We geloven er sterk in dat kinderen zich pas kunnen ontwikkelen als ze 
zich prettig voelen. We streven dan ook naar een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat. Veel 
aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de begeleiding van 
specifieke gedrags- en leerproblemen. 
 
Bij het begeleiden van onze leerlingen maakt De Kroon gebruik van het Willem Kleine Schaars model 
(zie paragraaf 1.10). 
 

1.2 Onze leerlingen 
Op de Ambelt locatie De Kroon gaan ongeveer 80 leerlingen naar school. Ieder kind heeft zijn eigen 
problematiek en ondersteuningsbehoefte. Leerlingen kunnen diverse problemen hebben zoals 
ADHD, Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, ODD, hechtingsstoornis of moeite met 
aanvaarden van gezag.  
 

1.3 Ons team 
Het team van de Kroon zet zich met hart en ziel in voor de leerlingen. De behoefte van de leerling 
staat centraal en iedere leerling is daarin uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, maar 
heeft ook zijn eigen talenten. Daar geven wij graag alle ruimte aan. Samen met ouders, verzorgers en 
de leerling gaan wij op zoek naar een uitdagend toekomstperspectief.  
 
Ons team bestaat uit gemotiveerde, gespecialiseerde leerkrachten, leerkracht- ondersteuners, een 
remedial teacher, een intern begeleider, een autismecoach, een fysiotherapeut, een logopedist, een 
gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker. Het team wordt aangestuurd door de 
teamleider. Een administratief medewerker zorgt voor de organisatorische en administratieve 
ondersteuning.  
 

1.4 Opleiden in en door de school 
 
Video-opnames 
We willen de kwaliteit van het onderwijs optimaliseren door leerkrachten en 
leerkrachtondersteuners intern te begeleiden, onder andere met behulp van video-opnames in de 
klas. De video-opnames worden besproken met de groepsleerkracht en leerkrachtondersteuner. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van opnames waarbij uw zoon/dochter/pupil betrokken 
is, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur. 
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Scholing leerkrachten 
De leerkrachten kunnen ieder jaar specialisaties volgen, zoals de opleiding Master SEN (Special 
Educational Needs). Ook kunnen de medewerkers zich scholen via de Ambelt Academie. Hier zijn 
cursussen en trainingen te volgen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, 
omgang met moeilijke klassen of agressiereductie. 
 

1.5 Stagiaires 
De Ambelt biedt scholen de mogelijkheid om studenten stage te laten lopen. Dat wil dus zeggen dat 
uw kind te maken kan krijgen met studenten van verschillende opleidingen, zoals de PABO, SPH, 
Pedagogiek, maar ook van de opleiding logopedie of andere specialismen die we op school hebben. 
Deze studenten zullen onder begeleiding activiteiten doen met leerlingen en kunnen, met uw 
toestemming, aanwezig zijn bij gesprekken. 
 
De Ambelt werkt met grote regelmaat mee aan onderzoeken vanuit de universiteiten Nijmegen, 
Groningen en Utrecht. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan wetenschappelijke 
ontwikkelingen, die ook in het belang zijn van uw kind. 
 

1.6 Schoolontwikkelingen 
Iedere klas heeft te maken met vaste structuren zoals planborden voor taken en spel en visualisatie 
van het maand- en dagritme. Verder wordt in elke klas de time-timer gebruikt. Dit is een klok die 
door middel van kleur leerlingen duidelijk maakt hoelang iets duurt. Ook gebruiken wij 
geluidsdempers en zijn er prikkelarme TEACCH-werkplekken met visualisering ingericht. 
 

1.7 Activiteiten SO-meerjarenplan 
In het komende schooljaar richten wij ons extra op de volgende onderdelen:  

• Evenwichtige balans tussen pedagogisch en didactisch werken 
• Opbrengstgericht werken: Ambelt-brede projectgroep Duiden en Doen (Kerndoelen en 

Referentieniveaus in SO) + deelname School aan Zet 
• Uitwerken van leerlijnen 
• Intervisiemomenten voor collega’s  
• Veiligheid in en om de school 
• Coöperatief leren 
• PBS: Positive Behavior Support  

 

1.8 Privacy protocol 
Alle medewerkers van de Ambelt dienen zich te houden aan de wet 
en regelgeving, zo ook op het gebied van privacy. Binnen de Ambelt is hiervoor een privacyprotocol 
opgesteld. Hierin staat beschreven wat de wijze van het verzamelen, opslaan, bewerken en 
beschikbaar stellen van persoonsgegevens is, conform de wettelijke voorschriften en beroepscodes. 
De persoonsgegevens dienen als bron van informatie ten behoeve van een optimale begeleiding van 
de leerling en zijn/haar onderwijsleerproces. 
Indien u dat wenst, kunt u een kopie van dit privacy protocol opvragen bij de adjunct-directeur van 
de school waar uw zoon/dochter naar school gaat. 
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1.9 Samenwerking 
Met de komst van passend onderwijs wordt het steeds belangijker een goede samenwerking te 
hebben met het regulier onderwijs en andere partners. Samen kunnen we werken aan een passend 
plan voor uw zoon/dochter. Wij werken in Deventer nauw samen met Panta Rhei, een school voor 
speciaal basisonderwijs. We zijn samen gehuisvest in De Kroon, een modern gebouw in wijk 4 in 
Deventer. In het gebouw is ook Sine Limite gevestigd, het samenwerkingsverband van alle 
basisscholen in Deventer.  
  

1.10 Het Willem Kleine Schaars Model 
Het Willem Kleine Schaars model, kortweg WKS-model, is een begeleidingsmodel om kinderen met 
gedrag- en leerproblemen in het onderwijs te ondersteunen in hun proces van groei en het gevoel 
van ‘Ik kan het zelf’. Ons team is steeds in ontwikkeling om zich het model eigen te maken, zodat het 
handelen vanuit de principes van het model eigenlijk vanzelf gaat. 
  
Veel kinderen kennen de gewoonte van volwassenen dat er voor hen wordt gedacht, dat de 
leerkracht al klaar staat met een oplossing. Het kind krijgt niet de tijd en ruimte om zelf het antwoord 
te bedenken. Kinderen hebben tijd en ruimte nodig om in een eigen tempo te leren keuzes te maken 
en te zoeken naar passende oplossingen. Voor leerkrachten, maar bijvoorbeeld ook voor ouders, 
betekent dit dat men het nadenken en zoeken van een kind goed moet volgen en niet zo snel met 
een oplossing moet komen. Dat lijkt soms lastig omdat een volwassene vaak sneller en beter kan 
overzien welk gedrag wenselijk is in een bepaalde situatie. Op onze school zien we het als een 
belangrijke taak om onze leerlingen te ondersteunen in het maken van keuzes. Zo laten we ze 
ontdekken dat er iets te kiezen valt, zonder dat een volwassenen er direct een oordeel over geeft.  
 
Daarmee hebben we meteen de kerngedachte van het model te pakken; een mens beschikt over 
eigen oplossingen, kan keuzes maken en kan daar dan ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Een 
kind kan dat zeker ook, maar heeft in veel gevallen nog ondersteuning nodig om een situatie te 
kunnen overzien. 
 
Binnen ons team werken we met het model door het toepassen van een serie gesprekken, het 
werken aan concrete opdrachten en het werken met twee rollen. Hierdoor wordt een leerling of een 
groep geholpen om zelf oplossingen te bedenken en keuzes te maken in een probleemsituatie. De 
twee rollen worden ingevuld door leerkrachten. De eerste rol is die van de eigen leerkracht van het 
kind of de groep. De leerkracht stelt de concrete opdracht aan het kind of de groep. Deze gaat 
nadenken en komt (gezamenlijk) tot een oplossing. Als het niet helemaal lukt, komt de tweede rol in 
beeld. Dit is altijd een andere leerkracht of ondersteuner. Deze gaat het kind of de groep 
ondersteunen bij het nadenken over een oplossing. Oplossingen door het kind of de groep bedacht, 
worden verteld aan de opdrachtgever, namelijk hun eigen meester of juf. Zo worden de kinderen zelf 
verantwoordelijk voor de verandering, ze hebben het immers zelf bedacht. Doordat de leerlingen 
een oplossing hebben gevonden die bij hen past, zijn ze veel beter in staat die oplossing toe te 
passen. 
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Aannames vanuit het WKS model 
Onze school heeft communicatie en een positieve houding als vertrekpunt bij het geven en 
ontvangen van onderwijs! 
Onderstaande aannames zijn een leidraad in de wijze waarop het team van leerkrachten het 
onderwijs aanbiedt, begeleiding geeft en samenwerkt met leerlingen en ouders. 
 
Tot het tegendeel is bewezen gaan we ervan uit dat leerlingen: 

• willen dat hun ouders trots op hen zijn; 
• graag willen voldoen aan de verwachtingen van hun ouders en andere belangrijke volwassenen; 
• nieuwe dingen willen leren; 
• plezier beleven aan het onder de knie krijgen van nieuwe kennis of vaardigheden; 
• hun mening willen geven en keuzes willen maken; 
• onderdeel willen zijn van en geaccepteerd willen zijn in een (sociale) groep; 
• actief en betrokken willen zijn bij activiteiten met anderen. 

 
Tot het tegendeel is bewezen, gaan we ervan uit dat ouders: 

• trots willen zijn op hun kind; 
• een positieve invloed hebben op hun kind; 
• graag goed nieuws over hun kind ontvangen en horen waar hun kind goed in is; 
• hun kind de best mogelijke opvoeding en kansen bieden om succesvol in het leven te zijn; 
• een goede band met hun kind nastreven; 
• hoopvol zijn over hun kind; 
• bevestiging willen dat ze goede ouders zijn. 

 
Tot het tegendeel is bewezen, gaan we ervan uit dat leerkrachten: 

• oprecht geloven dat goed onderwijs en goede opvoeding de kansen van een kind op succes in 
het leven vergroten; 

• ervoor willen zorgen dat een kind in de meest optimale omgeving opgroeit en een bijdrage 
levert als burger in de samenleving; 

• er voor willen zorgen dat elk kind het hoogst haalbare in het leven bereikt; 
• een positieve invloed willen uitoefenen op elk kind; 
• zich bewust zijn van het feit dat een kind het beste leert als er sprake is van een positieve relatie 

met leerkrachten en andere volwassenen; 
• het zelfbeeld van een kind willen verstevigen door het kind uit te dagen nieuwe mogelijkheden 

aan te pakkenen voor zichzelf uit te bouwen; 
• een goede relatie met ouders en hun leerlingen willen nastreven; 
• bevestiging willen dat ze professionele leerkrachten zijn.  

 

“Ouders zijn onze partners in  
  onderwijs en ondersteuning.” 
 
  Samenwerken. de Ambelt 
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2. Het speciaal onderwijs 
 

2.1 Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Scholen hebben in het nieuwe 
stelsel een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen de taak hebben leerlingen een zo goed mogelijke 
onderwijsplek te bieden. De extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben, organiseren de 
samenwerkende scholen zelf in de samenwerkingsverbanden. 
Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de extra ondersteuning die leerlingen nodig 
hebben. Om dat te regelen krijgen zij de gelden die aan het speciaal onderwijs wordt vergoed. Dat 
gebeurt in overleg met de ouders. Het bestuur van het samenwerkingsverband PO Deventer is 
opgericht en het ondersteuningsplan is opgesteld. Voor meer informatie over passend onderwijs 
kunt u terecht op onze www.ambelt.nl   > Onderwijs. U kunt voor meer informatie ook terecht op 
www.passendonderwijs.nl   
 

2.2 Samenwerkingsverband 
In alle Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO (primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs) binnen de regio’s waar de Ambelt is gevestigd, zijn we vertegenwoordigd. De Ambelt stelt 
zich ten doel in alle samenwerkingsverbanden, samen met partners, een adequaat 
ondersteuningsaanbod te formuleren en vorm te geven. De Kroon is onderdeel van het SWV Sine 
Limite. Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.sinelimite.nl . U kunt ook 
bellen met het loket van Sine Limite tel.nr. 0570-638577 
 

2.3 Ondersteuningsplan (OP) 
Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de 
OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. In de samenwerkingsverbanden van het voortgezet 
onderwijs kunnen naast ouders en personeel ook leerlingen in de OPR zitten. Het 
samenwerkingsverband stelt de ondersteuningsplanraad in. De leden van de OPR worden gekozen of 
afgevaardigd door de leden van de MR-en in de regio. Ook als u niet in de MR zit van de school van 
uw kind kunt u lid zijn van de OPR. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het 
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Sine Limite kunt u 
vinden op www.sinelimite.nl  
 

2.4 School ondersteuningsprofiel (SOP) 
De school moet minimaal de basisondersteuning realiseren die in het samenwerkingsverband is 
afgesproken. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Alle school ondersteunings-
profielen van de scholen in het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, 
zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Het school ondersteuningsprofiel maakt 
duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Mogelijk dat het school 
ondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn voor het budget dat de school krijgt van het 
samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het school ondersteuningsprofiel een rol in het 
toelatingsbeleid van de school. Het school ondersteuningsplan kunt u vinden op www.sopdeventer.nl 
 
  

http://www.ambelt.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.sinelimite.nl/
http://www.sinelimite.nl/
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2.5 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
In het Ontwikkelingsperspectief (OPP), voorheen Handelingsplan, bestaat uit twee delen.  

1. De ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn. 
Hierbij wordt gekeken welke route of welk doel het beste past bij uw kind. De eerste route is 
erop gericht om terug te gaan naar regulier onderwijs of naar een vervolgopleiding. De 
tweede route is er direct op gericht om een baan te vinden. De derde route is een 
voorbereiding op dagbesteding en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling.  

2. Handelingsgerichte deel. 
Hierin staat beschreven welke ondersteuning of acties er aan uw kind geboden worden om 
het ontwikkelingsdoel te halen. Ieder jaar wordt het ontwikkelingsperspectief van uw kind 
met u besproken.  

  

2.6 Commissie van Begeleiding (CievB) 
De Commissie van Begeleiding (CievB) volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar 
verantwoordelijk voor. Zitting in deze commissie hebben de teamleider, de intern begeleider, de 
gedragswetenschapper en de schoolmaatschappelijk werker. De jeugdarts van de GGD en de 
contactpersoon Gezinscoaches  zijn gemiddeld eens in de zes weken aanwezig bij de vergadering van 
de CievB. De CievB komt wekelijks bijeen. Groepsleerkrachten kunnen leerlingen aanmelden voor 
bespreking in de CievB door het insturen van een signaalbrief. Op basis van deze signaalbrief en in 
nauwe afstemming met de groepsleerkracht, bepaalt de CievB welke stappen ondernomen moeten 
worden of welke begeleiding moet worden ingezet. Uiteraard vindt hierover afstemming met 
ouders/verzorgers plaats.  
 
Ouders/verzorgers kunnen altijd op eigen initiatief een gesprek aangaan met de leden van de CievB. 
Indien u een dergelijk gesprek wenst, kunt u dat aangeven bij de groepsleerkracht. Tussen school en 
betrokken externe instanties kan overleg plaatsvinden, zodat gezamenlijke doelen in één plan 
kunnen worden verwerkt en een doorgaande lijn in de begeleiding getrokken kan worden. Contact 
opnemen met externe instanties doen we alleen wanneer u daar toestemming voor geeft. Alleen in 
zeer uitzonderlijke situaties vragen we geen toestemming vooraf. U moet hierbij denken aan 
situaties waarin wij vermoeden dat er een onveilige situatie voor de leerling of anderen kan 
ontstaan. 
 

2.7 Gezinscoach 
Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen.  In Deventer zijn in alle wijken 
gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders  bij  opvoed- en opgroeivragen.  Soms zijn 
enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Iedere school 
heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze gezinscoach zit in ons trajectoverleg. Op die manier 
kan laagdrempelig hulp geboden worden. U kunt de gezinscoach ook rechtstreeks benaderen via 
telefoonnummer 14 0570 (geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl . 
 

2.8 Verwijsindex Risicojongeren 
Vaak gebeurt het, dat meerdere organisaties en hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met 
een kind bezighouden, maar dat zij niet van elkaar weten dat zij met hetzelfde kind te maken 
hebben. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig 
informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen. 
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De Verwijsindex Risicojongeren geeft professionals de mogelijkheid informatie over het kind 
onderling te delen en uit te wisselen. Zo kunnen alle betrokken begeleiders en hulpverleners in een 
oogopslag zien wie contact heeft met het kind. De verwijsindex bevordert op deze manier de 
coördinatie van de zorg rond het kind of de jongere zodat zij zo goed en zo snel mogelijk worden 
geholpen. Ook de Ambelt heeft het convenant Verwijsindex Risicojongeren ondertekend en 
participeert hierin. 
 
De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 
tot 23 jaar worden opgeslagen. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind 
geven, brengt de verwijsindex hen hiervan actief op de hoogte. Hierdoor kunnen de professionals 
contact met elkaar opnemen, informatie uitwisselen en afspraken maken over de (coördinatie van 
de) zorg aan het kind. U als ouders/verzorgers wordt hiervan op de hoogte gesteld. Het is belangrijk 
dat u erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. 
Daarom is een aantal maatregelen genomen dat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 
waarborgt. In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de 
Wet bescherming persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van de 
verwijsindex. In de verwijsindex worden uitsluitend algemene persoonsgegevens (naam, adres, 
geslacht en geboortedatum) opgeslagen. Inhoudelijke informatie over de problematiek of diagnose 
wordt niet in de verwijsindex vermeld.  
 

2.9 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Het is wettelijk verplicht dat elke school volgens een meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld werkt. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld 
tegen te gaan. Er is een landelijke meldcode ontwikkeld waar wij naar handelen 
 

2.10 Kerndoelen 
Op de SO locaties van de Ambelt wordt gewerkt volgens de Kerndoelen Speciaal Onderwijs. Het gaat 
hierbij om leergebied specifieke en leergebied overstijgende kerndoelen die door de overheid zijn 
vastgesteld in 2009. De Notitie Kerndoelen SO is terug te vinden op de website van de Ambelt 
(onderwijs, locaties). Hierin staat vermeld op welke manier de SO-locatie werkt volgens de 
kerndoelen. 
 
Binnen het SO bieden wij een zo breed mogelijk en algemeen onderwijspakket aan waarbij drie 
kenmerken centraal staan: 

1. Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming bij alle 
leerlingen. 

2. Het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling. 
3. Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en benutten van die verschillen. 

 

2.11 Kwaliteit 
Wij kijken altijd hoe het nog beter kan. We zijn een lerende organisatie en werken planmatig en 
projectmatig. We kijken hierbij goed naar onszelf om steeds maar te blijven verbeteren. 
Kwaliteitszorg staat hoog op de agenda en we nemen dan ook met regelmaat audits (zowel intern, 
als extern), tevredenheidonderzoeken en kwaliteitsmetingen af om te kunnen blijven verbeteren. Als 
resultaat hebben we, in 2013, als een van de eerste onderwijsinstellingen in het speciaal Onderwijs 
het ISO-certificaat ontvangen.   
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3. Onderwijs 
 

3.1 Groepen 
We hebben in het schooljaar 2015/2016 zes Ambelt groepen. Veel groepen zijn combinatiegroepen. 
In een combinatiegroep zitten leerlingen uit verschillende leerjaren bij elkaar. Zo zitten in onze groep 
A leerlingen uit groep 3 en 4 en in groep C leerlingen uit groep 6 en 7. De leerlingen die in groep 3 
zitten, krijgen een programma dat sterk gericht is op rekenen en taal. Groep 3 is een erg belangrijk 
jaar, in dit jaar wordt de basis gelegd voor de verdere lees- en rekenontwikkeling van het kind. Voor 
leerlingen is de overstap van kleuteronderwijs naar groep 3 soms best groot. Er wordt steeds minder 
gespeeld en steeds meer verwacht op het gebied van leren.  
 
Naast de noodzakelijke orthopedagogische zorg, ligt in de midden- en bovenbouw geleidelijk aan 
meer nadruk op de schoolse vakken. Wij werken daarbij volgens de kerndoelen van het speciaal 
onderwijs. Daarbij kan het voorkomen dat we vanwege lichamelijke, cognitieve of sociaal emotionele 
bijzonderheden van een leerling deels afwijken van het reguliere programma. Dit wordt beschreven 
in het individuele handelingsplan van de leerling. 
 

3.2 Groepsindeling 
Afhankelijk van de leeftijd en/of de ontwikkeling van de leerling, zit hij/zij een of meerdere jaren in 
het SO. De indeling van de lesgroepen wordt gedaan op basis de onderwijsbehoefte. Die bepalen we 
op basis van de volgende criteria: 

• Gedrag 
• Kalenderleeftijd 
• Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau  
• Didactisch niveau  

 
De lesgroepen zijn ingedeeld op alfabet, startend met groep A. In plaats van cijfers is voor letters 
gekozen, gezien de diversiteit van niveaus in één klas en om geen verwarring met de klassen in het 
gewone basisonderwijs te krijgen. Aan het eind van het schooljaar wordt een nieuwe groepsindeling 
gemaakt. Tijdens de laatste rapportbespreking van het schooljaar hoort u in welke lesgroep uw kind 
het daaropvolgende schooljaar wordt geplaatst.  
 
Het kan voorkomen dat uw kind in een groep met dezelfde letter blijft. Dit is echter geen kwestie van 
blijven zitten! Het heeft te maken met de in- en uitstroom van leerlingen en de individuele niveaus 
van de leerlingen. Het is altijd zo dat uw kind verder gaat met de lesstof waar hij/zij gebleven is. Zo 
kan het ook zijn dat uw kind een groep overslaat. Dit heeft te maken met het feit dat er klassen zijn 
die dezelfde stof doorlopen. Uitgangspunt is dat de leerlingen die vóór 1 oktober van het nieuwe 
schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben, doorstromen naar het vervolgonderwijs. 
 

3.3 Vakken 
De leerlingen krijgen de volgende vakken: taal (spelling, lezen), rekenen, schrijven, wereldoriëntatie 
(biologie, aardrijkskunde, geschiedenis), SEO (sociaal emotionele ontwikkeling), verkeer, tekenen, 
handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs. In de bovenbouw bieden we ook Engels aan. 
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Lezen 
In het SO wordt een begin gemaakt met het leren lezen. Als een leerling de basis onder de knie heeft, 
leert hij woorden en teksten te lezen. Hierna wordt aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling 
van het technisch- en begrijpend lezen.  
 
Taal/spelling 
Er wordt op school veel aandacht besteed aan een goede communicatie. Dit betekent dat een 
leerling leert zich zo duidelijk mogelijk uit te drukken en ook leert luisteren om te begrijpen wat een 
ander bedoelt. Hierbij is taal een belangrijk aspect. Dagelijks komt dit in verschillende vormen tijdens 
allerlei lessituaties aan de orde.  
 
Rekenen 
Elke dag krijgen de leerlingen rekenen, zowel in niveaugroepen als een aantal keren per week in de 
eigen groep.  
 
Motorische ontwikkeling 
Tijdens de lessen gymnastiek van de vakleerkracht verwerven de leerlingen bewegingsvaardigheden 
en leren ze plezier te hebben in de diverse activiteiten. Bij vakken als schrijven, tekenen en 
handvaardigheid worden de fijn motorische vaardigheden geoefend. 
 
Expressieve ontwikkeling 
Binnen de vakgebieden handvaardigheid en tekenen leert de leerling met behulp van verschillende 
technieken/vaardigheden zich expressief en creatief te uiten.  
 
Oriëntatie op mens en ruimte 
Naar aanleiding van wat de leerlingen zelf inbrengen, schooltelevisieprogramma’s, geschiedenis en 
aardrijkskunde methodes, komen onderwerpen aan de orde uit het verleden, het heden en de 
toekomst en praten we over onderwerpen die te maken hebben met natuur en milieu. Hierbij sluiten 
we zo veel mogelijk aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de leerlingen.  
 
Eens per jaar wordt samen met de Panta rhei een gezamenlijk schoolthema uitgewerkt en worden 
ouders/verzorgers uitgenodigd om de werkstukken die in het kader van dat thema gemaakt worden 
te bekijken tijdens een Open Huis. 
 

3.4 Praktijklessen 
Wij verzorgen ook praktijklessen. Hierbij moet u denken aan koken en techniek. Deze vakken 
hebben, naast het specifiek bezig zijn met koken en techniek, ook als doel om sociale vaardigheden, 
algemene vaardigheden, samenwerken en zelfredzaamheid aan te leren.  
 

3.5 Methoden 
We gebruiken o.a. de volgende methoden: 

• Aanvankelijk lezen (groep 3): Veilig Leren Lezen 
• Vanaf groep 4: HOMMEL en LIST-lezen  
• Taal/Spelling; Taal: Taal op Maat/Spelling: Staal  
• Lezen: Leeslijn Begrijpend lezen: begrijpend lezen 
• Rekenen: Wereld in getallen 
• SEO: Leefstijl 



 
 
 
 
 
 

 
de Ambelt | Locatiegids De Kroon - Deventer | SO | 2015 - 2016 Pagina 16 van 32 
 

• Schrijven: Schrijven in de basisschool 
• Geschiedenis: Bij de tijd 
• Aardrijkskunde: Een wereld van verschil 
• Natuuronderwijs: Nieuws uit de natuur 
• Verkeer: Klaar over! 
• Engels: Junior 
• Muziek, tekenen, handvaardigheid: Moet je doen! 
 

Op de SO locaties van de Ambelt wordt gewerkt volgens de Kerndoelen speciaal onderwijs. Het gaat 
hierbij om leergebied specifieke en leergebied overstijgende kerndoelen die door de overheid zijn 
vastgesteld in 2009. De ‘Verantwoording werkwijze Kerndoelen SO Ambelt’ is op onze website terug 
te vinden. In dit document staat vermeld op welke wijze onze locatie werkt volgens de kerndoelen. 
 

3.6 Klasdoorbrekend onderwijs 
Voor lezen, rekenen en spelling werken we klasdoorbrekend in zogenaamde niveaugroepen. In 
niveaugroepen plaatsen we leerlingen bij elkaar die voor dat vak een vergelijkbaar niveau hebben. 
Op deze manier kunnen we ze beter op maat bedienen. Soms werken we in de bovenbouw ook voor 
andere vakken klassen doorbrekend, wanneer dat mogelijk en wenselijk is.  
 
We houden bij het samenstellen van de niveaugroepen zoveel mogelijk rekening met de 
onderwijsbehoefte van de leerling. Als leerlingen bijvoorbeeld erg angstig worden van wisselingen, 
zoeken we een passende oplossing. 
 

3.7 Ontwikkelingsperspectief 
Het ontwikkelingsperspectief is het te verwachten uitstroomniveau van de leerling. We stellen dit 
vast op basis van het IQ, de sociaal-emotionele en de didactische gegevens. Het 
ontwikkelingsperspectief wordt binnen zes weken na plaatsing vastgesteld door de 
gedragswetenschapper in samenspraak met de intern begeleider. Het is de basis van waaruit we het 
individuele handelingsplan van de leerling opstellen. Daarnaast formuleren we in het handelingsplan 
bevorderende en belemmerende factoren voor het behalen van het ontwikkelingsperspectief en 
stellen we doelen waar we met de leerling aan gaan werken. Dit plan wordt drie keer per jaar 
geëvalueerd en bijgesteld. Bijstellingen vinden plaats in overleg met u en in bepaalde gevallen in 
overleg met de leerling.  
 
Alle leerlingen hebben ook nog een individueel leerlingprofiel. In het leerlingprofiel staan de voor ons 
belangrijke gegevens van de leerling. Denk hierbij aan NAW gegevens, diagnose, IQ of medicatie. Het 
ontwikkelingsperspectief wordt door u aan het begin van het schooljaar en het einde van het 
schooljaar ondertekend.  
  

3.8 Computers 
De computers in de klas bieden ondersteuning bij rekenen, taal, topografie en allerlei andere vakken. 
Dyslectische leerlingen en leerlingen met forse taalproblematiek kunnen baat hebben bij het 
programma Sprint+ die op elke computer geïnstalleerd zijn. En even een spelletje doen op de 
computer is voor veel leerlingen een favoriete beloning! 
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3.9 Huiswerk 
In de bovenbouw van het SO komen alle leerlingen in aanraking met huiswerk. Hierbij wordt 
rekening gehouden met individuele verschillen. Het is de bedoeling dat kinderen thuis leren om 
aandacht en tijd aan huiswerk te besteden. Dit wordt ook in het vervolgonderwijs van een kind 
verlangd. In de bovenbouw van het SO begeleiden wij de leerlingen in het aanpakken en plannen van 
huiswerk (dagtaak, weektaak, agenda). 
 

3.10 Bewegingsonderwijs 
Het vak bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven. Er wordt ook veel aandacht 
geschonken aan het zo goed mogelijk begeleiden van het buitenspel van onze leerlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Leren spelen, samenspelen, versterken van het  
   zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhouding  
   en het bevorderen van de concentratie staan  
   eerst centraal.”  
 

   Resultaat boeken. de Ambelt 
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4. Extra ondersteuning 
 
In het SO kunnen leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking komen. Dit kan zijn op het 
gebied van remedial teaching, logopedie, fysiotherapie, sociale vaardigheden, psycho-educatie en 
TEACCH. Wanneer we denken dat het zinvol kan zijn om extra ondersteuning aan te bieden, 
overleggen we dat uiteraard eerst met ouders/verzorgers. Tijdens ouderavonden en 
rapportbesprekingen is er de mogelijkheid om met degene die de extra ondersteuning verzorgt te 
spreken. Ook buiten deze momenten om kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken. Als de 
extra ondersteuning wordt afgerond krijgen de ouders/verzorgers hiervan bericht.  
 
Zelf worden wij graag op de hoogte gehouden van welke begeleiding buiten school plaatsvindt en 
welke medicatie uw kind krijgt. Ook over veranderingen hierin worden wij graag geïnformeerd. Dit 
kan namelijk belangrijk zijn voor onze omgang met de leerling of zijn/haar begeleiding op school. 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid mee te werken als dat in het kader van een externe behandeling 
wenselijk is.  
 
Wanneer uw kind op school medicatie moet innemen, is het noodzakelijk dat u hiervoor aan het 
begin van het schooljaar een medicijnverklaring invult. 
 

4.1 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling komt gedurende de hele schooldag in 
verschillende (les)situaties voor en is één van de belangrijkste aspecten van ons onderwijs. Het richt 
zich onder andere op het verkrijgen van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen, op weerbaarheid en 
een goede omgang met anderen.  
 
De methode die wij hiervoor gebruiken is Leefstijl, maar we maken ook gebruik van andere 
methodes en materialen. We proberen zo goed mogelijk af te stemmen op de sociaal emotionele 
hulpvraag van de groep en de individuele leerling. Dit maakt dat het programma kan afwijken van het 
standaardaanbod, omdat we vooral op het gebied van SEO onderwijsmaatwerk willen leveren. Onze 
autismecoach, gedragswetenschapper en leerkrachtondersteuners hebben een centrale rol in het 
bepalen en vormgeven van zo’n maatwerkprogramma.  
 
Het stimuleren van de sociale ontwikkeling richt zich eveneens op het bevorderen van de 
zelfredzaamheid bij de dagelijkse praktische activiteiten en het uitvoeren van een taak of opdracht.  
 

4.2 Dyslexie 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren 
en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 
2008). De groepsdocent is de eerste die problemen in het lees- en spellingswerk van een leerling op 
school signaleert. Wanneer de docent dergelijke signalen opmerkt, zal in eerste instantie extra hulp 
en begeleiding in de klas worden geboden. Ook als uit de toets gegevens blijkt dat er geen 
vooruitgang is op het gebied van lezen en spelling, wordt er actie ondernomen. In zulke gevallen 
helpen de intern begeleider en de remedial teacher de leerkracht met het maken van een plan.  
 
Als vervolgens blijkt dat de leerling, ondanks deze extra begeleiding geen vooruitgang in zijn/haar 
spellingswerk of lezen laat zien, wordt de leerling aangemeld voor remedial teaching (RT). Er wordt 
dan minimaal twee keer in de week een half uur geoefend met de leerling aan de lastige 
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spellingscategorieën of met lezen. De RT docent evalueert de begeleiding na een periode van twee 
keer drie maanden (in totaal zes maanden). Als dan blijkt dat de vooruitgang nog onvoldoende is, 
wordt de leerling onderzocht door een orthopedagoog (dyslexie onderzoek).  
 
Mensen met dyslexie blijken moeite te hebben met automatiseren van lezen en spellen, het 
waarnemen, onthouden, verwerken van spraakklanken, de klankteken koppeling en het snel 
oproepen van bekende informatie. In het onderzoek komen deze aspecten aan de orde. Ook wordt 
onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een groter taalprobleem.  
 
Om uit te sluiten dat de zwakke lees- en spelprestaties zijn toe te schrijven aan een (erg) zwakke 
intelligentie wordt tevens een intelligentietest afgenomen. Wanneer er al een recent 
intelligentieonderzoek in het leerling dossier aanwezig is, nemen we geen nieuwe test af. De 
rapportage van een intelligentieonderzoek geeft ook inzicht in de sterke en zwakke kanten van een 
leerling, waardoor een beter advies kan worden gegeven. 
 

4.3 ‘t Kroontje 
’t Kroontje heeft een centrale plaats binnen ons onderwijs. ‘t Kroontje is er voor leerlingen die een 
aantal momenten per week specifieke begeleiding nodig hebben bij het verwerven van 
vaardigheden. Onze autismecoach verzorgt deze begeleiding. In ‘t Kroontje wordt in kleine groepjes 
van maximaal vijf leerlingen gewerkt volgens een principe dat oorspronkelijk afkomstig is van het 
project TEACCH uit Amerika (Treatment and Education of Autistic and related Communication 
Handicapped Children). De klas en de werkplekken zijn hierbij op een speciale manier ingericht en 
het onderwijs wordt sterk visueel aangeboden. In ’t Kroontje leren de leerlingen bepaalde 
vaardigheden aan, die ze daarna in de klas verder kunnen oefenen en gebruiken.  
  
Hiernaast verzorgen we in ’t Kroontje trainingen in sociale vaardigheden. Voor een deel van onze 
leerlingen is het op een passende manier omgaan met andere leerlingen namelijk helemaal niet 
vanzelfsprekend. Ook vinden in ’t Kroontje coaching gesprekken plaats met individuele leerlingen of 
groepjes leerlingen. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling ontdekt welke mogelijkheden hij of zij zelf 
heeft om bepaald gedrag te veranderen. Het zoekproces naar die eigen mogelijkheden heeft als 
kenmerk dat de leerling de ruimte krijgt om met eigen oplossingen te komen en die oplossingen ook 
uit te voeren. Leerlingen leren hierdoor steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
ontwikkelingsproces op zowel sociaal emotioneel als didactisch gebied. In ’t Kroontje vindt ook  
psycho-educatie plaats. Hierbij krijgen leerlingen meer inzicht in hun eigen sterke en minder sterke 
kanten. Als ze zichzelf beter leren begrijpen, kan het gevoel van zelfwaardering stijgen en verbetert 
vaak ook de omgang met andere leerlingen. Tot slot biedt ’t Kroontje opvangmogelijkheden aan die 
leerling die, tijdelijk, niet in staat is om het onderwijs in de niveaugroepen te kunnen volgen.  
  
De plaatsingsmogelijkheid in ‘t Kroontje is beperkt. Leerkrachten kunnen leerlingen met een 
signaalbrief aanmelden voor diverse vormen van  begeleiding in ’t Kroontje. De Commissie van 
Begeleiding bepaalt vervolgens welke leerlingen worden geplaatst.  
 

4.4 Agressiereductie methode 
In het werken met leerlingen op de Ambelt kan het in zeer speciale situaties voorkomen dat fysiek 
moet worden ingegrepen. Om met dit soort situaties om te kunnen gaan, krijgen alle collega’s die 
met leerlingen werken zo snel mogelijk na hun indiensttreding een training in de agressie- 
reductiemethode (TAM). Bij de agressie reductie methode kan in specifieke situaties en onder strikte 
voorwaarden fysiek worden ingegrepen, met als doel een leerling tegen zichzelf en/of de omgeving 
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tegen deze leerling in bescherming te nemen. Uitgangspunt is dat in situaties waarin spanning wordt 
opgebouwd, of zich een conflict dreigt te gaan voordoen, alles op alles wordt gezet om dit te 
voorkomen. De eerste inzet is dus altijd gericht op het treffen van maatregelen die spanning 
afbouwen. Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin de leerling een gevaar gaat vormen voor 
zichzelf of zijn omgeving kan fysiek worden ingegrepen. In de training worden hiervoor grepen 
aangeleerd.  
 
We handelen in dergelijke situaties als volgt: 

1. Voordat fysiek wordt ingegrepen wordt de leerling door de leerkracht aangesproken op zijn 
gedrag. 

2. De leerling reageert hier niet op met gedragsverandering. 
3. De leerkracht geeft aan dat hij fysiek zal ingrijpen wanneer de leerling zijn gedrag niet 

verandert.  
4. De leerling reageert hier niet op met gedragsverandering. 
5. De leerkracht doet wat hij gezegd heeft: hij grijpt fysiek in. De ingreep is er daarbij op gericht 

de leerling te fixeren, dan wel te vervoeren. Bij het uitvoeren van deze handeling wordt door 
de leerkracht steeds oogcontact gezocht met de leerling, mede om te controleren of de 
leerling geen pijn wordt gedaan. Dit laatste is overigens niet altijd uit te sluiten. 

6. De leerkracht laat de leerling los wanneer de leerling meewerkt en doet wat er op dat moment 
van hem/haar gevraagd wordt.  

 
Als een fysieke ingreep heeft plaatsgevonden dan: 

• Stelt de leerkracht zo snel mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) van het gebeurde op de hoogte. 
• Wordt zo snel mogelijk de situatie met de leerling (en de groep) nabesproken. 
• Maakt de leerkracht een verslag van het gebeurde in het leerlingvolgsysteem. 
• Stelt de leerkracht de adjunct directeur van het gebeurde op de hoogte en bespreken beiden 

of adequaat is gehandeld. 
 

4.5 Bedaarruimte 
Op onze school is een bedaarruimte aanwezig. Deze prikkelarme ruimte wordt ingezet om leerlingen 
tot rust te laten komen. Soms kiezen leerlingen zelf voor de bedaarruimte als plek om rustig te 
worden. Er komen ook situaties voor waarin de leerling in de bedaarruimte wordt geplaatst. Dit 
besluit wordt genomen door meerdere medewerkers en pas nadat geprobeerd is de leerling op een 
andere wijze tot bedaren te brengen.  
 
Wanneer er echter sprake is van aanhoudende agressie kan gekozen worden voor de bedaarruimte. 
Indien mogelijk blijft een medewerker van de school bij de leerling in de bedaarruimte. Wanneer er 
echter sprake is van gerichte agressie tegen die medewerker, dan gaat hij of zij uit de bedaarruimte. 
Via het raam in deur van de bedaarruimte, wordt contact gehouden met de leerling. Er is altijd 
toezicht wanneer een leerling in de bedaarruimte wordt geplaatst.  
 
Zodra de leerling voldoende tot rust is gekomen, gaat de medewerker weer naar binnen om met de 
leerling te bespreken hoe het gaat en of de schooldag kan worden voortgezet. Uiteraard worden 
ouders/verzorgers op de hoogte gebracht wanneer hun kind in de bedaarruimte is geplaatst.  
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5. Resultaten 
 

5.1 Schoolvorderingen 
Het is belangrijk om de vorderingen van de leerlingen te volgen en te registreren. Daarom worden 
naast de methodegebonden toetsen ook methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Wij maken 
hiervoor onder meer gebruik van Cito-toetsen. In januari en mei zijn er toetsweken. De resultaten 
van de toetsen worden gebruikt om de niveaugroepen opnieuw in te delen, handelingsplannen aan 
te vullen en in sommige gevallen extra begeleiding op te starten. Daarnaast geven de resultaten van 
de toetsen handvatten om in algemene zin onze onderwijskwaliteit te monitoren en waar nodig te 
verbeteren. 
 
Rapport 
Alle leerlingen krijgen in januari en juni/juli het zogenaamde kindrapport mee naar huis. Hierin staan 
onderwerpen als sociale vaardigheden, werkhouding en de vakken die de leerlingen krijgen op 
school. De leerkrachten beoordelen de leerlingen hierbij met een m (matig), v (voldoende), g (goed) 
of een combinatie hiervan. De leerling wordt beoordeeld door zowel zijn/haar eigen leerkracht, als 
door de leerkracht van de niveaugroep waar de leerling in werkt. Naast de beoordeling is er ruimte 
voor de leerkracht om korte feedback te geven. 
 
Het voornaamste doel van het kindrapport is dat de leerlingen een positieve stimulans krijgen en zich 
gesterkt voelen door de beoordeling. De feedback wordt dan ook opbouwend gegeven.  
Wanneer de leerling zijn rapport mee krijgt naar huis, moet het in januari weer ondertekend terug 
naar school. Het rapport van juni/juli mag de leerling houden. Dit rapport hoeft dus niet weer terug 
naar school. 
 

5.2 Toetsen 
Er zijn verschillende toetsen die gedurende het schooljaar afgenomen worden: 

1. Methode gebonden voortgangstoetsen: 
Dit zijn de toetsen die als afronding van een hoofdstuk in de methode worden afgenomen. 

2. Methodeonafhankelijke toetsen (twee maal per jaar): 
Technisch lezen: AVI en DMT 
Begrijpend lezen: CITO (uitzondering, vanaf groep 5 wordt dit onderdeel één keer in het jaar 
getoetst) 
Rekenen: CITO 
Spelling: CITO  

3. ZIEN!: Twee maal per jaar screenen we sociaal emotioneel functioneren door middel van een 
digitale vragenlijst 

4. Schoolverlaters: In november krijgen alle groep 8 leerlingen een intelligentieonderzoek. Met 
de uitslag van dit onderzoek, het sociaal emotioneel welbevinden van het kind, didactische 
gegevens en andere kind specifieke kenmerken zal er een advies voor het voortgezet (speciaal) 
onderwijs gegeven worden. Op welke wijze dit gebeurt, leest u in paragraaf 2.5. 

 
CITO Speciale leerling 
We maken gebruik van de Cito-toetsen om het niveau van de leerling goed in kaart te kunnen 
brengen. We maken daarvoor gebruik van de Cito-toetsen voor de speciale leerling. 
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We hebben gemerkt dat de reguliere Cito-toetsen vaak te veel informatie op één pagina bevatten, 
dat vraagstellingen niet duidelijk zijn en dat opgaven te veel door elkaar staan.  
Voor onze leerlingen werken wij met Cito-toetsen voor de speciale leerling. De opbouw van de 
toetsen verschilt van die van de reguliere toetsen. Zo zijn de opgaven van hetzelfde type achter 
elkaar geplaatst en worden ze niet door elkaar aangeboden. Bovendien wordt er voor ieder type 
opgave een korte instructie gegeven.  
 
Deze toetsen zijn verder gewoon te vergelijken met de reguliere Cito-toetsen. De toetsen meten 
dezelfde niveaus en de score heeft dezelfde betekenis als de toets uit het regulier onderwijs. 
Daarnaast biedt de CITO voor speciale leerlingen de mogelijkheid tot het afnemen van 
tussentoetsen, wanneer een leerling kleinere leerstappen maakt. 
 

5.3 Advies vervolgonderwijs 
De komende jaren zullen de veranderingen die passend onderwijs met zich mee brengt, steeds 
duidelijker merkbaar worden. Zo waren wij gewend om zelf advies voor het vervolgonderwijs uit te 
brengen. Dit gaat met ingang van dit schooljaar veranderen.  
 
Het Etty Hillesum Lyceum is vanaf 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de indicaties die worden 
afgegeven voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor de geldstromen die daarmee gepaard 
gaan. Indicaties die nog geldig zijn, blijven dat gewoon tot de einddatum. Nieuwe indicaties kunnen 
alleen worden toegekend door de Arrangementen Commissie die het Etty Hillesum Lyceum daarvoor 
in het leven heeft geroepen.  
 
Concreet betekent dit, dat de Arrangementen Commissie bepaalt welk type vervolgonderwijs een 
leerling krijgt. Uiteraard hebben wij een adviserende rol en zorgen we voor een ‘warme’ overdracht 
naar het voortgezet onderwijs.  
 

5.4 Prognose 
Aan het eind van groep 7 wordt de prognose Voortgezet Onderwijs besproken met ouders. Eén en 
ander is gebaseerd op en wordt verduidelijkt aan de hand van de huidige didactische resultaten, 
sociaal-emotionele problematiek, diagnose, ‘bevindingen’ vanuit de school en het advies van de 
commissie van het Etty Hillesum Lyceum. In veel gevallen komt deze prognose overeen met het 
ontwikkelingsperspectief dat in het handelingsplan staat.  
 
Bij alle schoolverlaters nemen gedragswetenschappers van de Ambelt een intelligentieonderzoek af. 
Voor de meeste leerlingen is dit de NIO (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Bij 
leerlingen die het ontwikkelingsperspectief praktijkonderwijs hebben, wordt de WISC-III afgenomen.  
 
Onze eigen gedragswetenschapper schrijft een uitgebreide schoolverlatersrapportage op basis van 
de uitslag en de andere gegevens die van de leerling bekend zijn. Uiteraard wordt deze rapportage in 
nauwe afstemming met de groepsleerkracht geschreven. Deze rapportage en het handelingsplan 
vormen de basis voor de warme overdracht naar het voortgezet onderwijs.  
 

5.5 Uitstroomgegevens 
Leerlingen stromen uit naar diverse vormen van onderwijs, zowel regulier als naar het 
vervolgonderwijs van de Ambelt of andere vormen van voortgezet speciaal onderwijs. De volgende 
tabel geeft een overzicht van onze uitstroom van de afgelopen twee schooljaren. 
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Vervolgonderwijs Schooljaar 
2013-2014 

Schooljaar 
2014-2015 

AOC Twello KB 2 1 

AOC Twello BB 1 0 

Ambelt, praktijkonderwijs 3 2 

Ambelt, VMBO BB 4 4 

Ambelt, VMBO BB/KB 0 3 

Ambelt, VMBO KGT 3 3 

Ambelt MAVO 3 0 

Ambelt Apeldoorn, TL 0 1 

Etty Hillesum ’t Slatink MAVO 2 5 

Etty Hillesum ’t Slatink HAVO 2 2 

Etty Hillesum ‘t Slatink BB 1 0 

Etty Hillesum ‘t Slatink TL 0 1 

Etty Hillesum ‘t Slatink KB 0 1 

Etty Hillesum ‘t Stormink BB/KB 1 1 

Etty Hillesum Boerhaave HAVO 1 1 

Waerdenborgh Holten Lwoo 
PRO/BB 

1 0 

Baudatius Zutphen 0 1 

Reggesteijn Rijssen, BB 0 1 

Daniël de Brouwer, cluster 3 0 1 

Regulier VO 0 1 

Aantal schoolverlaters 25 29 
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6. Ouders en verzorgers 
 

6.1 Contactmomenten 
Binnen zes weken na plaatsing wordt met u een aanzet van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
besproken en ondertekend. Een paar weken na aanvang van het schooljaar, is er de mogelijkheid tot 
het maken van een afspraak voor een 10 minutengesprek. Naast kennismaken met de nieuwe 
leerkracht, is dit ook het moment om eventuele bijzonderheden door te spreken. Daarnaast zijn er 
twee keer per jaar individuele contactmiddagen/avonden. Het rapport én het OPP worden dan met u 
besproken. Tijdens deze gesprekken vindt belangrijke afstemming plaats tussen u en de school over 
de begeleiding en de ontwikkeling van uw kind. 
 
Op contactavonden is ook de mogelijkheid om met de teamleider, specialisten, intern begeleider en 
andere medewerkers te spreken. Zoals eerder vermeld wordt er in het laatste SO-jaar bij leerlingen 
een onafhankelijke toets afgenomen en een schoolverlaterrapport geschreven door onze 
gedragswetenschapper. Deze rapportage wordt tijdens speciale schoolverlatergesprekken met de 
ouders/verzorgers besproken. 
 
Huisbezoeken 
De leerkracht en/of leerkrachtondersteuner spreekt met u een datum af voor een huisbezoek. Deze 
bezoeken worden gepland zodat het kind de eigen leefomgeving kan laten zien. De duur van een 
bezoek is 30/45 minuten en de insteek is informeel. 
 
Contactschrift 
We proberen onze leerlingen te stimuleren om zoveel mogelijk zelf te vertellen wat er thuis en op 
school gebeurt. Wanneer dit toch nog problemen oplevert, kan er gewerkt worden met email of een 
contactschrift. Hierin wordt door de ouders/verzorgers wekelijks (bij uitzondering dagelijks) 
opgeschreven hoe het thuis is verlopen. De leerkracht beschrijft daarnaast hoe de bevindingen op 
school waren. Op deze wijze is een intensief contact mogelijk en wordt geprobeerd elkaar optimaal 
op de hoogte te houden. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van vaste telefoonafspraken en 
contact per email.  
 
Voor elke vakantie ontvangt u een nieuwsbrief met nieuws vanuit de locatie, zoals bijzonderheden 
met betrekking tot personeelsleden, nieuws vanuit onze ouderraad, de agenda voor de komende 
periode en allerlei andere zaken. 
 

6.2 Speciale ouderavonden 
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond waarin uitleg wordt gegeven 
over zaken die zich afspelen binnen de groep (lesrooster, methodes, inrichting van de klas, 
regels/afspraken, jaarplan enzovoorts). Voor deze uitleg door de groepsleerkrachten en 
ondersteuners worden ouders/verzorgers per klas uitgenodigd. Tijdens deze ouderavond stelt onze 
ouderraad zich aan u voor. Minimaal een keer per jaar organiseren we een thematische ouderavond. 
We nodigen dan een deskundige uit om over een bepaald onderwerp informatie te geven aan ouders 
die daar belangstelling voor hebben.  
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6.3 Ouderraad 
We hebben op onze locatie een zeer actieve ouderraad. De ouderraad fungeert als klankbord voor de 
directie van de school. Tijdens de vergaderingen wordt over allerlei organisatorische en inhoudelijke 
ontwikkelingen met de ouderraad van gedachten gewisseld tijdens vergaderingen die gemiddeld 
eens in de twee maanden plaatsvinden. Daarnaast speelt de ouderraad een rol bij het bepalen van 
het onderwerp van de thematische ouderavonden. Ook ondersteunen ze bij allerlei activiteiten.  
 

6.4 Medezeggenschapsraad 
De Ambelt heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin zowel 
ouders/verzorgers als medewerkers vertegenwoordigd zijn. Ouders/verzorgers hebben hierin de 
bevoegdheden zoals ze in de wet zijn vastgelegd. Regelmatig vinden vergaderingen plaats. Voor 
verdere uitleg van de GMR verwijzen wij u naar de algemene schoolgids. 
 

6.5 Telefonisch contact 
U kunt de school elke schooldag telefonisch bereiken tussen 8.00 en 16.30 uur. Groepsleerkrachten 
zijn in principe telefonisch bereikbaar op de dagen dat ze werken tussen 8.00 en 8.15 uur en tussen 
15.00 en 16.30 uur. In het begin van het schooljaar ontvangt u tevens het e-mailadres van de 
leerkracht. Ons telefoonnummer is 0570-850008. In de schoolvakanties is bovenstaand 
telefoonnummer niet bereikbaar. In dringende gevallen kunt u dan bellen met de SMC meldkamer op 
telefoonnummer 0344-678797. Zij brengen u dan in contact brengen met een directielid van de 
Ambelt die wel bereikbaar is.  
 

6.6 Ziekte 
Wanneer uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school komt, dient u dit tussen 8.00 
en 8.45 uur telefonisch te melden. Indien uw kind niet wordt afgemeld, noteren wij dit als 
ongeoorloofde afwezigheid. Dat geldt ook voor te laat komen zonder geldige reden. We hanteren 
een protocol schoolverzuim, dat in samenspraak met de leerplichtambtenaar is opgesteld.  
 

6.7 Schoolgeld 
Ieder schooljaar vragen we u per brief een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Met dit geld 
organiseren we allerlei activiteiten. Daarnaast vragen we u een bijdrage voor het schoolreisje of het 
schoolkamp, kooklessen en aanschaf van sociaal emotioneel ondersteuningsmateriaal, afhankelijk 
van de groep waar uw kind in zit. Deze bijdrage is niet vrijwillig. Wanneer u deze bijdrage niet 
betaalt, kan uw kind niet mee. Via Stichting Leergeld kunt u een tegemoetkoming in de kosten 
aanvragen. Het schoolgeld innen we samen met Panta rhei, aangezien we veel activiteiten 
gezamenlijk organiseren.  
 

6.8 Feesten en activiteiten 
Er zijn ieder jaar een aantal informele momenten zoals de kerstmarkt, waarbij ook ouders, 
verzorgers, familie en andere belangstellenden worden uitgenodigd. Ieder jaar besteden we 
aandacht aan de Kinderboekenweek. Ook vieren we Sinterklaas met de leerlingen, op een wijze die 
past bij de leeftijd en het type kind. Met Kerst en Pasen organiseren we een maaltijd in de klas. We 
organiseren daarnaast soms activiteiten binnen of buiten de school, zoals sporttoernooien, culturele 
activiteiten en excursies in het kader van bepaalde vakken. Ook voor de afsluiting van onze 
themaweken die we samen met Panta rhei organiseren, zijn ouders, verzorgers en andere 
belangstellenden van harte welkom. Deze afsluiting is aan het begin van de avond, voor leerlingen is 
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het een verplichte activiteit! Als ze tijdens deze avond niet aanwezig zijn, moeten ze de gemiste tijd 
op een ander tijdstip inhalen. In dit schooljaar is deze activiteit gepland op 26 april 2016. 
 

6.9 Schoolkamp/uitstapjes 
Een schoolkamp of schoolreisje is een lesrooster doorbrekende activiteit. Hierbij kunnen 
ontspanning, educatie, sociale vorming en sportieve elementen samengaan. Het is een 
groepsgebeuren waarbij saamhorigheid centraal staat. Aangezien het onder schooltijd valt en de 
leerlingen leerplichtig zijn, hebben een schoolreis en een schoolkamp een verplichtend karakter. De 
begeleiders zoeken een bestemming, waarbij verantwoorde huisvesting, voeding en veilig vervoer 
gewaarborgd zijn. Tijdens dergelijke activiteiten gaat er altijd ruim voldoende begeleiding mee in de 
vorm van medewerkers van de school, aangevuld met ouders/verzorgers.  
 

6.10 Verlofaanvraag 
Wij vragen u om tandarts- en andere soortgelijke bezoeken te plannen na schooltijd. Als dit niet lukt, 
dient u de school hierover tijdig te informeren. Verder is het van belang dat u weet dat er alleen in 
uitzonderlijke gevallen extra verlof verleend mag worden. Een paar dagen eerder met vakantie willen 
gaan valt daar niet onder. Alle verlofaanvragen dienen, tijdig, schriftelijk te worden aangevraagd bij 
de adjunct-directeur met een formulier dat u kunt ophalen bij de adjunct-directeur.  
 

6.11 Gezinscoaches 
Elke ouder of verzorger heeft wel eens vragen over zijn of haar kind. Bij de gemeente Deventer kunt 
u met deze vragen terecht. (www.deventer.nl) 
 

6.12 Klachtenprocedure 
De Ambelt streeft naar optimale kwaliteit bij onderwijs en ondersteuning van onze leerlingen. Toch 
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de Ambelt. Wij willen dat graag van u weten zodat 
we in een gesprek kunnen proberen de onvrede bij u weg te nemen. Wij verzoeken u dan ook de 
ontstane situatie eerst te bespreken met de klachtencontactpersoon of adjunct-directeur van de 
locatie. Kunnen wij u geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt een klacht indienen bij de 
externe klachtencommissie van de Ambelt. De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter 
en onafhankelijke leden die uw klacht met zorgvuldigheid behandelen. 
Een klacht kunt u indienen bij de klachtencommissie van de Ambelt, op het onderstaande adres. Een 
klacht moet u indienen volgens de procedure klachtenregeling die u via de website www.ambelt.nl 
kunt downloaden.  
 
Adres Klachtencommissie: 
Mevrouw Mr. A.C. Duiveman 
Postbus 467, 8200 AL KAMPEN  
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7. Regels en afspraken 
Het algemene schoolreglement van de Ambelt is terug te vinden in de (algemene) schoolgids. Deze 
kunt u downloaden op onze website. In deze locatiegids leest u de regels die op de SO-locatie gelden. 
 

7.1 Schooltijden 
Iedere dag van 8.30 - 14.30 uur, met uitzondering van de woensdag, die tot 12.15 uur duurt. Om 8.15 
uur gaat de deur open en kunnen leerlingen naar binnen komen.  
 
Afspraken  

• De locatie heeft vaste afspraken over de plaats voor het brengen en ophalen door de 
ouders/verzorgers zelf. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief.  

• In iedere klas zijn afspraken gemaakt over speelgoed. U krijgt daarover van de leerkrachten 
informatie. De school is niet verantwoordelijk voor het kwijt raken of kapot gaan van spullen. 

• Petten op hoofden en muziek in oren vinden we niet horen in onze school.  
• Mobiele telefoons worden aan het begin van de dag bij de leerkracht ingeleverd en aan het 

einde van de dag weer meegenomen naar huis.  
• Kauwgom en snoep horen niet in de klas, behalve wanneer er iets bijzonders is en de leerkracht 

er toestemming voor geeft.  
• Bekers, broodtrommels, blikjes, pakjes etc. worden niet mee naar buiten genomen.  
• Dat leerlingen niet mogen roken op het terrein van school lijkt ons vanzelfsprekend!  
• Fietsen worden netjes in de fietsenrekken gezet.  
• Met het oog op de veiligheid fietsen leerlingen niet op het plein.  
• Tijdens de gymlessen dragen leerlingen gymnastiekkleding.  
• Op school zijn afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar. We gaan ervanuit dat iedereen 

zich prettig en veilig wil voelen in onze school en daar zelf een positieve bijdrage aan levert.  
• Expres of per ongeluk toegebrachte schade aan de gebouwen en/of bezittingen van de school, 

maar ook expres of per ongeluk toegebrachte schade aan eigendommen van leerlingen, 
leerkrachten en overig personeel van de school, wordt op kosten van degene(n) die deze schade 
veroorzaakt heeft/hebben, hersteld of vergoed. 

 
Bij het volgen van onderwijs op de Ambelt verklaren leerlingen en ouders/verzorgers zich akkoord 
met deze afspraken. In elke groep worden dezelfde gedragsregels gehanteerd.  
 

7.2 Wat nemen we mee? 
• Stevige schooltas/rugzak. 
• Grote gymtas met gymkleren en sportschoenen (geen zwarte zolen). 
• Goed afsluitbare broodtrommel en drinkbeker(s). 
• Eten en drinken voor de dag en fruit voor de middag. 

 

7.3 Halen en brengen 
De inlooptijd is 8.15 - 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is de schooldeur 
open en is toezicht aanwezig. We hebben op school de regel dat de ouders van de leerlingen van de 
onderbouw de kinderen in school mogen begeleiden. In de loop van het schooljaar wordt deze 
begeleiding in school zo veel mogelijk afgebouwd. De ouders van de leerlingen van de bovenbouw 
nemen buiten bij het hek afscheid van hun kind(eren). Om 8.30 uur beginnen de lessen. 
Wilt u rekening houden met de verkeersregels van de locatie?  
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7.4 Snoepen en trakteren 
We stimuleren een gezonde leefstijl, we hebben daarom afgesproken dat snoepen niet wordt 
toegestaan. Voor verjaardagen maken we een uitzondering. 
 

7.5 Medicijngebruik 
Wij worden graag op de hoogte gehouden van medicatie die uw kind krijgt en van eventuele 
begeleiding die buiten school plaatsvindt. Ook over veranderingen in bijvoorbeeld de diagnose 
worden wij graag geïnformeerd. Dit kan belangrijk zijn voor de omgang met de leerling in de klas. 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid mee te werken in de verstrekking van schoolinformatie indien nodig. 
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun kind/pupil. Via school 
worden geen aspirine of paracetamol verstrekt. Zie verder het medicijnprotocol dat u kunt 
downloaden op onze website. 
  

7.6 Schorsing en verwijdering 
Gelukkig komt schorsing op onze school niet vaak voor. Schorsingen worden enkel ingezet als een 
leerling een bedreiging is voor zichzelf, medeleerlingen of docenten. De veiligheid op school staat 
voorop! Wanneer een leerling geschorst wordt, dan handelen we als volgt: 

• De beslissing tot schorsing van een leerling wordt genomen door de leidinggevende. Ouders 
worden hier telefonisch door de adjunct-directeur van op de hoogte gebracht.  

• De schorsing wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers, leerplichtambtenaar en 
onderwijsinspectie doorgegeven.  

• Er vindt te allen tijden een gesprek plaats met ouders/ verzorgers, de leerling, de groepsdocent 
en de leidinggevende vóór terugkeer naar school. 

 
Een schorsing duurt zo kort mogelijk. De leerling krijgt schoolwerk mee, zodat hij/zij in de periode 
van schorsing niet achter raakt op de lesstof. De maximale duur van een schorsing is 5 dagen. Voor 
een schorsing en verwijdering geldt ons algemene schorsingsbeleid dat voor alle scholen van de 
Ambelt identiek is. Voor dit protocol verwijzen wij naar onze website.  
 

7.7 Sanctie 
Het kan voorkomen dat een leerling zich niet houdt aan de regels en afspraken. Indien het gedrag 
van een leerling heeft geleid tot vernielingen en/of beschadigingen, zijn wij genoodzaakt alle kosten 
in rekening te brengen bij ouders/verzorgers en een eventuele sanctie op te leggen. Heeft u nog 
vragen, dan kunt Voor de meest recente en complete verwijzing van de totale regels en afspraken, 
verwijzen wij naar het gedragsregelmeent op onze website www.ambelt.nl. Hierin staan de regels 
beschreven die op al onze scholen van toepassing is. 
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8. Vakantierooster 2015-2016  
 
1e schooldag: 17 augustus 2015  
 
Studiedag: 4 september 2015 
 
Herfstvakantie:  17 t/m 25 oktober 2015  
 
Studiedag: 26 oktober 2015 
 
Studiedag: 16 november 2015  
   
Vrijdagmiddag voor kerst:  18 december 2015 
 
Kerstvakantie: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 
 
Studiedag: 25 januari 2016 
   
Taakdag: 26 januari 2016 
 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 6 maart 2016 
 
Studiedag: 24 maart 2016 
 
Goede vrijdag en Pasen:  25 maart en 28 maart 2016 
 
Meivakantie:  27 april t/m   8 mei 2016 
 
Pinksteren: maandag 16 mei 2016 
 
Studiedag: 16  juni 2016  
 
Taakdag: 17 juni 2016 
 
Overdrachtsdag: 6 juli 2016 
    
Vrijdagmiddag  
voor zomervakantie:  15 juli 2016 
 
Zomervakantie:  16 juli t/m 28 augustus 2016 
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9. Adresgegevens en Contactpersonen 
 
Regiodirecteur: Hendrien Zijlstra 
secretariaatzuid@ambelt.nl 
055-3689580 
 
Teamleider: Janny Kuper 
j.kuper@ambelt.nl 
 
Intern begeleider 
Wendy de Haan 
w.dehaan@ambelt.nl 
 
Schoolmaatschappelijk werkende 
Kristien Kruidhof  
k.kruidhof@ambelt.nl 
 
Gedragswetenschapper  
Riekje Bolhuis 
r.bolhuis@ambelt.nl 
 
Groepsleerkrachten 
Daniëlle Wesselink d.wesselink@ambelt.nl 
Dorien Lugtenberg  d.lugtenberg@ambelt.nl 
Floor Guitink  f.guitink-raats@ambelt.nl 
Karin Noome  k.noome@ambelt.n 
Maaike Korte  m.korte@ambelt.nl 
Marlon van Dijck m.vandijck@ambelt.nl 
Peter Mulders  p.mulders@ambelt.nl 
Wilma Bartels w.bartels@ambelt.nl 
Marianne van Gent m.vangent@ambelt.nl 
Miriam Bouwmeester m.bouwmeester@ambelt.nl 
Annemarie van Oeseburg-Geerts a.geerts@ambelt.nl 
 
Leerkrachtondersteuners 
Annemarieke Bruins Slot  a.vanbruinsslot@ambelt.nl 
Bionda Winkelman b.vanvliet@ambelt.nl  
Sabine v.d. Einde s.vandeneinde@ambelt.nl 
Nathalie Gabriël n.gabriel@ambelt.nl    
 
Sportleerkracht 
Jos de Gram  j.degram@ambelt.nl 
 
Remedial Teacher 
Linda van Londen  l.vanlonden@ambelt.nl 
 
Autismecoach 

mailto:w.bartels@ambelt.nl
mailto:m.vangent@ambelt.nl
mailto:m.bouwmeester@ambelt.nl
mailto:a.vanbruinsslot@ambelt.nl
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Netty Proper  n.proper@ambelt.nl 
Logopedist 
Marijon Ohm  m.ohm@ambelt.nl 
 
Fysiotherapeut 
Jolanda Ilbrink  j.ilbrink@ambelt.nl 
 
Administratief medewerker 
Betsie Stormink-Haverslag  b.haverslag@ambelt.nl   
 
De Ambelt SO De Kroon Deventer 
Koningin Wilhelminalaan 9 
7415 KP Deventer 
T 0570-850008 
 
Bestuursadres 
Herfterlaan 39 
8026 RC Zwolle 
038 - 453 20 74 
info@ambelt.nl 
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De Ambelt biedt onderwijs aan leerlingen die 
vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen 
of meervoudige problematiek niet goed tot 
leren en talentontwikkeling komen in het 
regulier onderwijs. 
 
Onze ervaren en betrokken medewerkers 
zorgen ervoor dat deze leerlingen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de 
talenten en mogelijkheden van de leerling met 
als doel een passende en betekenisvolle 
deelname aan de samenleving. Samen met 
ouders en onderwijs- en zorginstellingen bieden 
wij onze leerlingen een krachtige en flexibele 
basis voor de toekomst. 
 
Dat doen wij op meerdere locaties in Drenthe, 
Overijssel en Gelderland. Daarnaast bieden wij 
ambulante ondersteuning aan zowel leerlingen 
als docenten in het regulier onderwijs. Ons 
uitgangspunt? Iedere leerling heeft recht op een 
passende onderwijsplek en onderwijs dat zich 
kenmerkt door maatwerk, flexibiliteit en 
resultaat. Iedere leerling heeft recht op een 
toekomst! 
 
Talenten laten groeien. de Ambelt 
 

 

de Ambelt Locatie De Kroon 
Koningin Wilhelminalaan 9 
7415 KP Deventer 
T.  0570 850 008 
info@ambelt.nl 
www.ambelt.nl 
 
©de Ambelt 2014 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.ambelt.nl 
 

Talenten laten groeien. de Ambelt 

Bij ons heeft iedere  
leerling een uitdagend 
toekomstperspectief! 
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