Resultaat van pionieren goed voor speciale én reguliere leerlingen

Sbo- en reguliere
school gaan samen
In de ondernemende
leerlijn bestaat de helft
van de leerstof uit
praktijkopdrachten.

Tekst Marijke Nijboer
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‘instroomgroep’ (groep 3 tot en met 5). Daar
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die sterk is in het kinderen aanleren van de
Nederlandse taal. En we hebben van het sbo
de koptelefoons overgenomen, die kinderen
rust kunnen bieden.’ De ouders zijn volgens
Cathelijne positief. ‘Een kind krijgt wat het
nodig heeft, zonder dat het naar sbo hoeft.
Als een leerling bijvoorbeeld in groep 3 bij de
herfstsignalering nog niet goed leest, zetten
we meteen de sbo-aanpak in, in hun eigen
vertrouwde klas.’
Inspectie plaatst kanttekeningen
De integratieplannen hebben alle steun van
het eigen bestuur en van het samenwerkingsverband. Minder enthousiast is de onderwijsinspectie. Omdat sbo-leerlingen anders
bekostigd worden, eist de inspectie dat zij in
een aparte klas zitten. In de ondernemende
leerlijnklassen zitten straks echter reguliereen sbo-leerlingen door elkaar. Cathelijne: ‘We
zoeken uit hoe we dit onderwijs toch kunnen
bekostigen.’
Groep 6 met ondernemende leerlijn zit
komend schooljaar al vol. Niels: ‘Deels met
leerlingen van andere scholen. Elke school
heeft wel enkele leerlingen waar ze geen
goede aanpak voor hebben. Ook die kinderen
komen hier op af.’ Cathelijne: ‘Dit plan gaat
slagen. We hebben er ook een perfect gebouw
voor, met een gymzaal, speelzaal, keuken,
techniek/handenarbeidlokaal, bibliotheek, en
een speltherapeute, logopedist en fysiotherapeut in huis. Facilitair klopt het al.’
Meer weten?
Ariane van Dijk
a.vandijkcedgroep.nl
www.cedgroep.nl/leerlijnen

KlasseApart oktober 2018 nummer 3

7

