School Voorbereidende
Groep
Een goede start op het speciaal basisonderwijs

Een goede start in het onderwijs: dat
is wat je ieder kind gunt. Zeker als er
behoefte is aan extra zorg en begeleiding.
Jeugdhulpverleners en het speciaal
basisonderwijs (SBO) in Tilburg hebben
de handen ineengeslagen en hun kennis
en expertise gebundeld in de School
Voorbereidende Groep. Met als doel om de
overgang naar het SBO zo soepel en snel
mogelijk te laten verlopen voor de kinderen.
De school voorbereidende groep is
gevestigd in SBO Zonnesteen in Tilburg. De
wens is, om bij voldoende aanmeldingen, ook
binnen SBO Noorderlicht en SBO Westerwel een
schoolvoorbereidende groep aan te bieden.
Waarom een School Voorbereidende Groep?
Jonge kinderen met uitstroomperspectief SBO worden vaak als tussenstap behandeld bij
een jeugdhulpaanbieder. De School Voorbereidende Groep biedt hiervoor een alternatief.
Met deze nieuwe, geïntegreerde aanpak worden kinderen eerder en beter toegerust in
hun ontwikkeling en zitten zij meteen al op de juiste plek. Daarnaast is verbinding en
samenwerking met de omgeving van het kind een belangrijk uitgangspunt. Meerwaarde is
dat onderwijs en jeugdhulp veel van elkaar leren in de praktijk. En daar profiteren ook andere
kinderen van.
Voor wie?
De School Voorbereidende Groep is bedoeld voor kinderen:
in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met onderwijsperspectief SBO.
die naar verwachting binnen een jaar volledig onderwijs kunnen volgen op het SBO.
met een IQ van 55 of hoger.
bij wie (proces) diagnostiek al heeft plaatsgevonden en ontwikkelingsmogelijkheden en
beeldvorming rondom ondersteunings- en onderwijsbehoeften helder zijn.
die nog specialistische behandeling nodig hebben voor een korte termijn.
die behoefte hebben aan onderwijsactiviteiten, maar nog niet volledig
klaar zijn voor onderwijs. Leerlingen hebben bij het bereiken van de 5-jarige leeftijd ook
een toelaatbaarheidsverklaring nodig i.v.m. de leerplicht.
Welke kinderen kunnen we niet plaatsen?
Kinderen bij wie sprake is van problematiek (kind- en/of
gezinsfactoren) die dusdanig van invloed is op de 		
ontwikkeling van het kind dat plaatsing nog niet 		
effectief is.
Kinderen bij wie de ontwikkelingsmogelijkheden nog
niet of onvoldoende duidelijk zijn.
Kinderen die naar verwachting nog minimaal een jaar
specialistische behandeling nodig hebben.

Één kind, één plan
Voor elk kind bieden we ondersteuning op maat. Onze gespecialiseerde pedagogisch
medewerkers, de leerkracht, onderwijsassistent en de inhoudelijke disciplines (paramedici en
gedragswetenschapper) zorgen als integraal team voor één kind, één plan. Dat doen we in
drie fases:
Fase 1: Begeleiding en ondersteuning zijn vooral gericht op de verschillende
ontwikkelingsgebieden van het kind, zoals sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling,
communicatie en gedrag.
Fase 2: De ondersteuning uit de eerste fase, aangevuld met vaardigheden om te kunnen
deelnemen aan het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het (onder begeleiding) volgen van één
bepaalde les binnen een onderwijsgroep.
Fase 3: In deze fase ligt de nadruk op ondersteuning in het volgen van volledig onderwijs.
Deze fase sluiten we af met het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO.

Uit de praktijk:

“Xavi is hier helemaal opgebloeid”
Op de School Voorbereidende Groep werd Xavi stap voor stap voorbereid op het Speciaal
Basisonderwijs (SBO). Hij voelt zich nu helemaal thuis op de kleutergroep van SBO
Zonnesteen.
Juffrouw Judith vertelt hoe Xavi op de School Voorbereidende Groep in kleine stapjes werd
voorbereid op de kleutergroep. “We hebben steeds kleine doelen gesteld. Zo’n doel was
bijvoorbeeld hulp vragen wanneer hij zijn broodtrommel of drinkbeker niet open kreeg.
In de volgende fase lieten we Xavi af en toe onder begeleiding
meedraaien met de kleutergroep. Bijvoorbeeld bij het
kringgesprek of bij een gymles. In de laatste fase lieten
we Xavi steeds vaker meedoen met de kleuters, terwijl
ik of een collega op afstand bleef.”
Trots
Xavi draait alweer even mee in de kleutergroep
van de Zonnesteen. En dat gaat heel erg
goed, vertelt moeder Elisia. “Xavi is echt
vrolijk; hij zingt graag liedjes en vertelt
honderduit over wat hij die dag gedaan heeft.
De School Voorbereidende Groep heeft Xavi
echt geholpen om de stap naar het speciaal
onderwijs te kunnen maken. Als moeder ben ik
enorm trots op hem!”

Meer informatie en aanmelden voor de School Voorbereidende Groep?
Neem contact op met een van de onderstaande personen:
Inge Bastiaansen, gedragswetenschapper: inge.bastiaansen@amarant.nl
Carien Castelijns, intern begeleider SBO Zonnesteen: ccastelijns@sbozonnesteen.nl

De School Voorbereidende Groep wordt uitgevoerd en ondersteund door een
intensieve samenwerking van: Biezonderwijs, Amarant, Sterk Huis, Koraal (DVI De
Hondsberg), Kentalis en Prisma.

