
Onderwijsconcept, ondersteuning en structuur

✓ Binnen onze school is de Bijbel leidend en normerend;

✓ We bieden kinderen een passende veilige leeromgeving;

✓ Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de 

leerlingen;

✓ We werken vanuit de visie één kind, één plan;

✓ We zijn gericht op herstel van het gewone leven.

✓ Onze visiewoorden zijn Rust, Ruimte, Regelmaat, Reflectie, 

Relatie en Respect;

✓ Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie is in de school;

✓ Het SO cluster 4 werkt met taal, rekenen en lezen 

groepsdoorbrekend met het SBO;

Onze parels

De kinderen krijgen les in een nieuw schoolgebouw;

Het klassenteam (leerkracht, onderwijsassistente, en intensief 

ambulant hulpverlener) werken intensief samen in de groep;

Ons team zoekt altijd naar de hulpvraag achter het gedrag;

We werken nauw samen met ouders en hulpverlening; 

We leren van elkaar;

Kinderen krijgen vanuit onderwijs en zorg de ondersteuning die 

ze nodig hebben; 

In de school is een kleutergroep (OZA) voor onderwijs én 

behandeling vanuit jeugdzorginstelling Youké.

Rehoboth onderwijs en zorg in cijfers

Er zijn 10 groepen in de school;

Elke groep heeft maximaal 12 leerlingen;

Iedere groep heeft een leerkracht en onderwijsassistente;

Waar nodig krijgen leerlingen extra ondersteuning;

De IB-er ondersteunt een groep 5 uur in de week;

De orthopedagoge ondersteunt een groep 2 uur in de week;

De schoolmaatschappelijk werker werkt wekelijks 32 uur 

voor het speciaal (basis) onderwijs;

Er werken wekelijks 5 intensief ambulant hulpverleners 

vanuit Agathos binnen de groepen;

Iedere week is er 16 uur GGZ zorg en 16 uur jeugdzorg in 

de school voor ouders, leerlingen en leerkrachten; 

Uitstroom schoolverlaters 2020: 2 lln. PRO; 2 lln BB;    

2 lln. KB; 2 lln. GT; 7 lln. Havo; 1 lln. VWO.

Wat zijn onze ambities voor de komende jaren?

We zetten sterk in op professionalisering, we werken nauw samen 

met opleidingsscholen en we vertellen hoe mooi ons onderwijs is;

We willen in 2020-2021 SAM school worden;

Beschikkingsvrije GGZ- en jeugdzorg in de school die we 

preventief en kortdurend in kunnen zetten;

Leren van en met elkaar binnen klassenteams vanuit de visie van 

Triple C;

Het bouwen van een schoolboerderij om te ontspannen en op een 

andere manier te leren;

Oriëntatie op een instroomgroep om de behoeften van nieuwe 

leerlingen te ontdekken en ze daarna een passende plaats te 

geven in SO cluster 4.


