Wie is De Bongerd?
Een informatieve flyer voor ouders
Wie zijn wij?
De Bongerd is een school voor speciaal onderwijs
met een gemengd schoolklimaat voor kinderen in de
basisschoolleeftijd met intensieve
onderwijsbehoeften die vastlopen in het onderwijs.
De Bongerd heeft twee locaties op hetzelfde terrein
gelegen, locatie 8 en locatie 10 die corresponderen
met het huisnummer.
Hoe is ons onderwijs vormgegeven?
Wij bieden leerjaar 3 t/m groep 8 aan. De klassen
zijn combinatiegroepen van twee leerjaren en
hebben een maximale grootte van 12 kinderen met
een leerkracht en een onderwijsassistent. De
kinderen volgen 25 uur per week les in een
continurooster van 08.30-14.15 uur, waarbij ze
worden ingedeeld in hun jaargroep en extra
ondersteuning of juist uitdaging krijgen binnen hun
leermogelijkheden per vakgebied.
Wij geven rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend
lezen, Engels, bewegingsonderwijs, wereld
oriëntatie en natuuronderwijs. Ook werken we
projectmatig aan verkeer, pesten, lichamelijke
ontwikkeling, zelfredzaamheid en talenontwikkeling.
Daarbij hebben we binnen ons aanbod extra
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling
en het reguleren van het gedrag. Dit doen we aan
de hand van ons groepsplan gedrag en de methode
Leefstijl.

Alle kinderen hebben een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin hun
uitstroomniveau en onderwijsvorm beschreven staat
in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Het
OPP bespreken we met u binnen zes weken na de
start. U bent op de hoogte van de gestelde
leerdoelen en de doelen op gedrag waar wij als
school voor een periode van 20 weken aan gaan
werken. U bespreekt met de leerkracht op welke
wijze u ondersteunend bent in de (leer)ontwikkeling
van uw kind. Dit zien wij als educatief partnerschap
die wij graag met u aangaan.
Jaarlijks gaan we op schooluitjes, denkend aan
schaatsen, zwemmen, theater en gaan we ieder jaar
met de hele school op kamp. Daarbij vieren we
uiteraard ook de vieringen zoals Sint, kerst, Pasen,
verjaardagen en afscheid. Op deze momenten
vragen wij u te helpen en betrokken te zijn tijdens
de feestelijke momenten van uw kind op school.

Voor wie?
Wij zijn een school voor kinderen die binnen het
onderwijs intensieve behoeften hebben op sociaal
emotioneel gebied. Kinderen bij ons op school
hebben meer begeleiding, structuur, aansturing en
voorspelbaarheid nodig van de volwassenen om hen
heen om tot leren te komen.
De kinderen volgen in combinatie met onderwijs een
ondersteunings/ behandelaanbod. Dit aanbod is
ingedeeld in vier vormen:
1. onderwijs, al dan niet met poliklinische
behandeling
2. onderwijs met deeltijd diagnostiek of
behandeltraject bij GGZ Centraal Fornhese,
gedeeltelijk onder schooltijd
3. onderwijs met een klinische opname bij GGZ
Centraal Fornhese waarbij wonen, behandeling
en onderwijs op hetzelfde terrein plaatsvindt.
4. onderwijs-behandelklas: onderwijs met onder
schoolse behandeling door GGZ Intermetzo en
begeleiding in de thuissituatie
Verder biedt de Bongerd:
5. voortgezet onderwijs in algemeen vormend
onderwijs aan jongeren (12-18 jaar) die in
klinische opname zitten bij GGZ Centraal
Fornhese, waarbij wonen, behandeling en
onderwijs op hetzelfde terrein plaatsvindt. Deze
jongeren zitten in een aparte Bongerd VO klas,
waar de docent het onderwijs en de
trajectbegeleiding biedt.

Wat kunnen wij?
De onderwijsgevenden op De Bongerd stemmen
veel af en passen de benadering, het aanbod en de
omgeving aan de behoeften van het kind aan.
Dagelijks worden situaties en eisen die wij als school
stellen voor-gestructureerd en waar nodig
aangepast. We stellen doelen op de leerontwikkeling
en de sociaal emotionele ontwikkeling en bouwen
dit uit naar het ontwikkelen van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Wij leren kinderen omgaan met
hun belemmeringen, frustraties en onzekerheden op
het gebied van leren en in de omgang met elkaar.
Schooldagen kunnen bij ons dan ook dynamisch
zijn, waarbij de kinderen binnen deze dynamiek
leren hoe ze het anders kunnen doen en met de
nabijheid van de leerkracht de veiligheid (gaan)
ervaren om het ook anders te mogen doen.
Begrip hebben voor elkaar en elkaar helpen is een
leerdoel in de interactie tussen de kinderen.
Wij werken veel samen met u en onze
ketenpartners in de ontwikkeling van uw kind.
U kunt aan ons denken
Wanneer uw kind vastloopt in gedrag en
ontwikkeling op school
Wanneer er meer nodig is naast onderwijs
in de sociale emotionele ontwikkeling van
uw kind, denkend aan behandeling en
begeleiding voor zowel uw kind als
ondersteuning in het gezin.

Hoe meldt u aan?
Wanneer er aan De Bongerd gedacht wordt, vraagt
de huidige school van uw kind een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij de afdeling
Toeleiding van Passend onderwijs Almere (POA).
Deze aanvraag is met u besproken en u heeft
toestemming gegeven voor het versturen ervan met
de schooldocumenten die in de aanvraag vermeld
staan.
Daarna plant de school van uw kind een
toelaatbaarheidsoverleg (TLO) waar de directie van
de school van uw kind het overleg zal voorzitten.
Aan dit overleg zal een tweede deskundige van
Passend onderwijs Almere, uw als ouders en wij als
uitnodigende school waaraan gedacht wordt,
deelnemen.
In gezamenlijkheid wordt bekeken of de school
waaraan gedacht wordt een passend aanbod heeft.
Voor meer informatie zie:
http://www.passendonderwijs-almere.nl/voorouders/soorten-ondersteuning/toeleiding-speciaalonderwijs
en het document Stappenplan aanvraag stedelijke
voorziening: http://www.passendonderwijsalmere.nl/external/files/2016-03-27_Stappenplanbij-aanvraag-plaatsing_stedelijke_voorziening.pd

Hoe zijn wij te vinden?
Als u meer wilt weten over onze school, advies wil
over een mogelijke passende schoolplek, of andere
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de
leden van het managementteam van De Bongerd.
Wij denken graag mee met u mee, waardoor de
vervolgroute mogelijk meer helder en
richtinggevend wordt.
U kunt contact opnemen met het MT van De
Bongerd voor informatie en advies:
Dunja ten Oort, waarnemend directeur,
voorzitter CvB
Ashley Speelziek, orthopedagoog, lid CvB
Myrna Ooms, intern begeleider, lid CvB

T: 036- 54- 19 16/ 036- 549 19 15
W: www.bongerd@almere-speciaal
M: directie.bongerd@almere-speciaal.nl

