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Gewone kinderen Speciaal onderwijs

Onze leerlingen zijn voor de leerkrachten een geweldige
bron van informatie. Zij kunnen ons vertellen wat er in hun
hoofd gebeurt wanneer ze een bepaalde activiteit uitvoeren.
Kinderen geven ons zoveel informatie over hoe het bij hen
werkt en welke aanpak bijdraagt aan hun ontwikkeling.
We zijn in het speciaal (basis)onderwijs gewend om met
elkaar te ‘puzzelen’ naar wat bij onze leerlingen werkt.
In dit themanummer willen we u deelgenoot maken van onze
zoektocht en de mooie resultaten. De hele breedte van ons
onderwijsaanbod komt voorbij. U kunt lezen over het leren
spelen met ‘Snuf’ tot het anders leren van onze hoogbegaafde
leerlingen.
We kunnen u het lezen van dit themanummer aanbevelen.
Laat u verrassen door de leerlingen die op een andere manier
tot leren komen. In het bijzonder willen we uw aandacht
vragen voor ons project ‘kinderboerderij de Schoutenhoeve’.
In deze niet schoolse setting willen we de leerlingen uitdagen
om op een andere manier te leren. De kinderboerderij is ook
een plaats om je hoofd leeg te maken zodat er weer ruimte
komt voor leren.
In de brief bij dit themanummer vragen we u een ‘steentje’ bij
te dragen bij de realisatie van de schoolboerderij.
We wensen u goede feestdagen en een gezegend 2021.

P.J. Westerlaken
(College van Bestuur)
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Ons onderwijsaanbod in kaart
Rehoboth Onderwijs en zorg
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JRK

OZA

SBO

In een JRK-klas zitten maximaal
12 kinderen. Eén leerkracht en één
onderwijsassistent begeleiden de
kinderen. De kinderen hebben extra
ondersteuning nodig bij het leren
en/of het gedrag. De hoogte van het
IQ kan variëren van 55 tot een (hoog)
gemiddeld IQ van bijvoorbeeld 120.
Soms krijgt een kind extra ondersteuning door middel van een SBO ++
arrangement.

De OZA groep is voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 7 jaar waarbij zorgen
zijn over gedrag. De groepsgrootte wordt
afgestemd op de ondersteuningsbehoeften
van de kinderen. De groep heeft maximaal
8 kinderen. In de groep werken de
leerkracht en de pedagogisch medewerker
nauw samen. De pedagogisch medewerker is in dienst van Youké (jeugdzorg).
Ze begeleidt ook de (pleeg)ouders van
de kinderen.

Op het SBO krijgen rond de 15 leerlingen
les van een leerkracht en waar nodig een
onderwijsassistente. Het IQ kan variëren
van 55 tot een (hoog) gemiddeld IQ van
bijvoorbeeld 120. De kinderen hebben
behoefte aan een speciaal onderwijsaanbod. Dit kan zijn op het gebied van
leren en/of van gedrag. Rust en structuur
binnen een veilig klassenklimaat is
belangrijk voor onze leerlingen. We
werken schoolbreed in niveaugroepen
en stemmen het onderwijs af op de
behoeftes van de leerlingen zodat alle
kinderen zich competent kunnen voelen.
Het onderwijsaanbod wordt aangeboden
t/m groep 8 van het basisonderwijs als
het tot de mogelijkheden van de
leerlingen behoort.

DJK (Ochten)
In de DJK groep zitten maximaal
8 kinderen van 3 tot 7 jaar. Zorgondersteuning en onderwijs worden in deze
groep gecombineerd i.s.m. zorginstelling
De Schutse. In de periode van 1 jaar
wordt gezocht naar de meest passende
plaats voor het kind, waarbij het
onderwijs het meest voorliggend is.
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Barneveld & Ochten
SO Gedrag

ZML/MG SO

ZML/MG VSO

In een Speciaal Onderwijs Gedrag klas
zitten maximaal 12 kinderen.
De leerlingen hebben psychiatrische
en/of sociaal-emotionele problematiek
en meestal een gemiddelde intelligentie.
Eén leerkracht en één onderwijsassistent
begeleiden de kinderen. We bieden het
onderwijs aan van groep 3 t/m groep 8.
Kleuters met een onderwijsbehoefte
passend bij het SO Gedrag volgen dit
met een aanvullend arrangement op de
JRK afdeling van het SBO of binnen de
OZA groep.

Het ZML onderwijs is voor Zeer Moeilijk
Lerende kinderen. ZML-leerlingen
hebben doorgaans een IQ wat lager is
dan 55. Sommige leerlingen hebben
een MG-indicatie. MG staat voor
Meervoudig Gehandicapt. Veelal hebben
MG-leerlingen een IQ wat lager is dan
35 en/of bijkomende problematiek zoals
stoornissen in het autistisch spectrum,
ADHD of ernstige communicatieve
beperkingen. Het onderwijs wordt
gegeven in kleine groepen (7 t/m 13
leerlingen). Iedere groep heeft een vaste
leerkracht en een onderwijsassistente.
Op het SO (Speciaal Onderwijs) is plaats
voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.

De Rehobothschool voor ZML/MG
beschikt over een VSO-afdeling
(Voortgezet Speciaal Onderwijs).
Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen
terecht op het VSO. In het VSO komt de
nadruk geleidelijk aan meer te liggen
op de praktische vakken. De cognitieve
vakken zijn daarbij ondersteunend.
De groepsgrootte en de personele
bezetting is gelijk aan die op het SO.
De school bereidt leerlingen voor op
het deelnemen in de maatschappij.
De onderwijsmaterialen in het VSO zijn
hierop aangepast. Door arbeidstraining
binnen en buiten de school werken
we toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij
gebruik van interne en externe stage.
Leerlingen
verlaten
voor hun
20e jaar
het VSO.
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Bertha de Vaal over de DJK-instroomklas

Anders leren door
het kind te volgen
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Twee leerlingen van
juf Bertha de Vaal
laten graag zien
dat ze de cijfers
al goed kennen.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs

“Anders leren, dat is precies wat wij met de kinderen doen”, zegt Bertha de
Vaal in misschien wel het kleinste klaslokaal van Rehoboth Onderwijs en
zorg in Ochten. Haar klas, de zogenaamde DJK, is ook in leerlingenaantal de
kleinste en telt momenteel drie kinderen.
Eerst maar eens uitleggen waar de letters
DJK voor staan: Dagbehandeling Jonge
Kind. In deze groep krijgen kinderen van
3 tot en met 7 jaar een plekje die (ernstig)
risico lopen in hun ontwikkeling. Het is
nog geen onderwijs, maar het valt onder
zorg. Er is daarom ook een indicatie van
de gemeente nodig om in deze groep
geplaatst te kunnen worden. Wel wordt
onderwijs en zorg zoveel mogelijk met
elkaar verbonden.
In de klas zitten leerlingen met een
verschillend niveau met allemaal speciale
behoeften. Bertha de Vaal: “De kinderen
in deze klas hebben wel allemaal een
onderwijsperspectief. Wat we ze bieden
is een mooie overstap naar school.

Ze kunnen hier in een veilige setting
wennen aan het naar school gaan.”
Na ongeveer een jaar DJK krijgen de
kinderen een passend onderwijsadvies.
Van de kinderen die bij Bertha de Vaal in
de klas komen, heeft ongeveer de helft
een start gemaakt op de zogenaamde
vroeghulp van De Schutse. Andere
kinderen komen vanuit een peutergroep
van de Sébaschool of zijn doorverwezen
vanuit het consultatiebureau en hebben
extra aandacht nodig. Ook komen er
kinderen van een reguliere basisschool.
“De problemen zijn soms cognitief
en soms heel praktisch van aard. Bij
binnenkomst gaan we eerst observeren,
gewoon kijken wat hij of zij gaat doen.
Het ene kind komt nieuwsgierig op zijn
stoel zitten om te kijken wat we gaan
doen, het andere kind duikt eerst de
poppenhoek in om daar de boel te
verkennen. Dat observeren gaat de hele
dag door. Na zes weken hebben we een
beeld en volgt een gesprek met de ouders.
In het proces is ook de orthopedagoog
betrokken. Uiteindelijk bepalen we
samen wat het kind nodig heeft om
onderwijs te volgen.” Logopedie en
fysiotherapie worden ook intern
geboden, indien gewenst.
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Gouden randjes
De dagen in de DJK-klas hebben een
schools karakter met een duidelijk
programma. “We bieden maatwerk per
individuele leerling en zijn kind volgend.
Als er om tien uur rekenen op het rooster
staat, gaan we met alle drie de leerlingen
rekenen. Maar wel ieder op het eigen
niveau.” Die individuele aanpak leidt bij
de kinderen tot vooruitgang in hun
ontwikkeling. “Ze zetten iedere dag wel
een stapje of soms zelfs een stap. Daarom
heeft elke dag wel een gouden randje
voor mij en sommige dagen zelfs twee”,
vertelt Bertha de Vaal enthousiast. Twee?
“Ja, twee. Om goed te bouwen aan de
ontwikkeling met een leerling wil je
eerst een relatie opbouwen. Dat gaat
soms snel, soms wat langzamer. Maar
als de click er opeens is en het kind zet
bovendien een stap vooruit… dat is een
dag met twee gouden randen!”

Doorstroom
“De meeste leerlingen zitten een jaar
in de DJK-klas en stromen dan door
naar een ZML- of SBO-, JRK-klas of een
schoolklas in het reguliere basisonderwijs.
Het mooie ervan is als een kind doorstroomt binnen deze school, dat we met
de toekomstige juf kunnen kijken wat
het kind nodig heeft. We oefenen met de
kinderen in de klas, zodat het kind niet in
een heel nieuwe omgeving terecht komt.
Het kind voelt zich dan snel vertrouwd
in deze schoolse omgeving.”
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Speelplezier Methodiek in onderbouw ZML

Leren is spelen,
Vic Vierkant, Roos Rond en niet te vergeten Snuf het knuffelkonijn. Met deze en andere
‘hoofdrolspelers’ in de hand leren leerkrachten in de ZML-onderbouw kinderen nieuwe woorden
en begrippen aan. Annemarie Baan, Jannie de Bruin en Corina van Kleef vertellen enthousiast
over de Speelplezier Methodiek, een voorbeeld van ervaringsgericht leren.
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spelen is leren
Wat de methodiek in Jip en Janneketaal
inhoudt? “We zetten de kinderen in
zo’n opstelling dat ze konijnknuffel Snuf
allemaal goed kunnen zien”, vertelt juf
Van Kleef beeldend. “Met Snuf ga ik een
spel spelen en zo bied ik de kinderen een

nieuw woord of begrip aan. Snuf gaat
bijvoorbeeld in bad, maar is het water
te warm of te koud? Als juf praat ik met
Snuf.” In de onderwijsmethode heet dit
het ‘demonstratiespel’. Annemarie Baan:
“Er zit altijd een grapje of onverwachte
gebeurtenis in verborgen. Zo kan Snuf de
juf natspetteren. Dat vinden de kinderen
heel leuk, ook al zien ze het vijf keer.
Ze hebben dan echt plezier.”

De Speelplezier Methodiek is niet alleen
positief voor de taalontwikkelingen van
kinderen in de ZML-onderbouw. “Ze
leren ook spelen.” “Het is goed voor hun
sociale vaardigheden.” “Het is positief
voor de onderlinge band.” “Het levert
heel veel plezier op.” De drie leerkrachten
noemen allerlei extra voordelen, bovenop
het uitbreiden van de woordenschat.
Overigens is de methodiek ook inzetbaar
bij andere vakken zoals rekenen.

Spelenderwijs
“Daarna speel je het spel met de hele
klas na”, vult Jannie de Bruin aan. De juf
en de kinderen doen de handelingen uit
het demonstratiespel na. “Bijvoorbeeld,
je beeldt uit dat je een washand om je
hand doet en je armen wast. De kinderen
ervaren lijfelijk de betekenis van nieuwe
woorden en begrippen. Vroeger legden
we woorden meer uit, nu leren ze deze
spelenderwijs.” Ook in het vrije spel
in één van de hoeken duikt Snuf soms
op. Juf Corina: “Dan hoor je een woord
opeens spontaan terug als ze vrij aan het
spelen zijn. Daar word je blij van.”

Van links naar rechts het leerteam
bestaande uit Annemarie Baan,
Jannie de Bruin en Corina van Kleef,
met op de voorgrond Snuf.
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Leerteam
De drie leerkrachten vormen samen een
leerteam. Ze kregen een eendaagse
training op school en zijn de dag erna
aan de slag gegaan in de praktijk.
Gewoon door een demonstratiespel te
geven met Snuf. Daarbij kregen ze direct
feedback van de trainer die een opname
maakte. “Je moet het gewoon gaan
doen, dan krijg je er vanzelf plezier in”,
vertelt juf Corina. “We leren binnen
het leerteam ook van elkaar en kijken
professioneel kritisch naar elkaar”, aldus
Jannie de Bruin. Juf Annemarie: “Als je
ziet hoe de kinderen intens genieten van
deze methodiek, dan stimuleert ons dat
nog meer om ermee aan de slag
te gaan.”
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Passende perspectieven:
Joëlle van Leeuwen en Willine Goudzwaard werken bij Rehoboth
in Ochten met de rekenmethode Passende Perspectieven.
Door bepaalde leerlingen minder doelen aan te bieden en doelen
die er wel toe doen beter te oefenen, halen ze betere resultaten.
Bovendien krijgen ze weer plezier in het rekenen!
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Rekenen!
“Ik heb ongeveer drie jaar
hetzelfde groepje deze vorm van
rekenonderwijs aangeboden.
Een leerling uit dit groepje ging
naar een intakegesprek voor het
voortgezet onderwijs. Haar werd
gevraagd wat ze het leukste vak
op school vond. Lang hoefde
ze hier niet over na te denken:
‘Rekenen!’ Kijk, daar doen
wij het voor!”
Joëlle van Leeuwen
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Er zijn leerlingen die, ondanks alle extra
inspanningen, het fundamenteel rekenniveau niet halen op 12-jarige leeftijd.
Dan kan het nodig zijn om keuzes te
maken in het leerstofaanbod. De Stichting
Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in
het project Passende Perspectieven een
uitwerking van de referentieniveaus

praktijkgericht rekenen
gemaakt voor deze leerlingen. Vaak
stromen leerlingen die de praktische
rekenlessen krijgen aangeboden door
naar het praktijkonderwijs.
Joëlle en Willine werken met de methode
Wereld in Getallen, maar dan in aangepaste vorm. De leerlingen werken dus

gewoon uit een rekenboek en krijgen
het grootste gedeelte van de lesstof uit
deze methode aangeboden. Echter,
aanbieden zien de onderwijsassistenten
hier als ‘kennismaken’ met de leerstof.
De leerling hoeft het dus niet te
beheersen, de doelen liggen vooral bij
basisvaardigheden. Denk bijvoorbeeld

aan omgaan met geld, klokkijken en leren werken
met de rekenmachine.
Passende Perspectieven wordt gegeven in
kleine groepjes en leerlingen krijgen vaak de
mogelijkheid om samen te werken. Zo leren ze
ook van elkaar. Materiaal is erg belangrijk bij
het aanbieden van de stof. Joëlle en Willine
beginnen onderaan de ladder en bieden nieuwe
lesstof aan op een visuele manier. De leerling
krijgt er op deze manier een beeld bij. Gaan
leerlingen zelfstandig aan het werk, dan mogen
ze teruggrijpen naar het materiaal. Op deze
manier wordt rekenen praktijkgericht rekenen.
Juist omdat het kleine rekengroepjes zijn, is
er meer mogelijkheid om praktisch bezig te
zijn. Een voorbeeld uit de praktijk: grote vellen
papier uitdelen en de leerlingen 10 dm uit laten
knippen. Daarna mogen de leerlingen 100 cm
uitknippen. Met als laatst een uitgeknipte
strook van 1 m, ervaren de leerlingen dat je met
verschillende eenheden van lengte op dezelfde
lengte kunt uitkomen.

Klokkijken!
“Ik had aangepast materiaal gemaakt om de leerlingen een steuntje in de rug te geven met
klokkijken. Een leerling kwam na de les bij me langs en vroeg met een stralend gezicht:
‘Juf, mag ik nóg een hulpbriefje voor het klokkijken? Dan kan ik thuis ook oefenen!’”
Willine Goudzwaard
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Leren rekenen
met ogen en handen
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We merkten
dat veel kinderen
met rekenen visueel
zijn ingesteld.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs

1 + 3 = 4, dat kan iedereen op zijn vingers natellen. Iedereen?
Nee, voor een aantal kinderen in het speciaal onderwijs is tellend rekenen
te abstract. Voor die leerlingen heeft de Rehobothschool in Barneveld een
handig hulpmiddel: de methode Numicon.
Juf Wilbertine van de Goor, groepsleerkracht van de A3-groep, is een enthousiast
gebruiker van Numicon. Ze vertelt: “We
merkten dat veel kinderen met rekenen
visueel zijn ingesteld. Tellend rekenen
is te abstract voor hen. De methode
Numicon werkt met materialen die
getallen zichtbaar en tastbaar maken.
De basis bestaat uit gekleurde plastic
vormen van één tot tien, een basisbord,
een voelzak, een draaischijf en dopjes en
staafjes met bakjes. De kinderen hebben
echt een 2 in handen als we het over
2 hebben. Het mooie is dat de kinderen
de getallen kunnen zien en voelen.
Er is zelfs een voelzak met de vormen,
dan kunnen ze een getal voelen zonder

het te zien.” Door de vormen op het
basisbord te leggen zien de kinderen de
getallen en sommen voor zich. Kinderen
ervaren dat een hoeveelheid, een getal,
één geheel is en gaan dit als het ware
als een plaatje in het hoofd opslaan. Het
getal krijgt een vorm en het beeld van
het getal wordt oproepbaar.
Wat ook belangrijk is: leerlingen vinden
het rekenen met Numicon leuk. “Ze zien
het als een spel”, weet juf Wilbertine
van de Goor. “We gebruiken in de lessen
ook spelelementen, bijvoorbeeld een
dobbelsteen of een doosje met Smarties.”
Overigens is de methode niet alleen
bruikbaar bij optellen en aftrekken, met
de vormen zijn ook procenten uit te
leggen. “Een heel bord vol vormen is
100%.”
Vorig jaar is een pilot gestart in een
aantal groepen. De resultaten waren
positief en daarom is er inmiddels in alle
groepen een Numicon set beschikbaar.
Ook volgde een aantal groepsleerkrachten
een cursus. In een leerteam met een
aantal leerkrachten wordt er nagedacht
over de inzet van Numicon in de
rekenlessen.
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leren in beeld
Wie zomaar een aantal klassen van de Rehobothschool binnenstapt, ziet veel voorbeelden van
materialen die worden gebruikt. Ja, die zijn soms een
beetje anders dan op een reguliere basisschool,
maar ze sluiten aan op de eigen manier van leren
van iedere leerling.
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Arrangement voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
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Hoogbegaafdheid wordt niet zo snel in verband gebracht met speciaal
onderwijs. “Maar het is een hot item”, weet coördinator Hoogbegaafdheid Evert Mosterd. In zijn SO Gedrag groep zit een hoogbegaafde leerling.
Onderwijsassistente Evelien van de Brand doet allerlei activiteiten met
hoogbegaafde kinderen.
“Aan deze begeleiding zijn voorwaarden
verbonden”, licht meester Mosterd
toe. “We zetten het in bij kinderen die
extra uitdaging nodig hebben. We
stemmen het onderwijs meer af op het
specifieke kind. Wat heeft een kind nodig,
hoe leert het?” “Deze begeleiding wordt
voor anderhalf jaar beschikbaar gesteld.
Als onderwijsassistent kan ik de
betreffende leerling anderhalf uur per
week individueel begeleiden. Tweemaal
per jaar is ook Rehoboth Dienstverlening
erbij betrokken, we plannen dan een
gesprek met ouders, leerkracht en
onderwijs-assistent”, aldus Evelien van
den Brand.

Ongeïnteresseerd
Een meer- of hoogbegaafde leerling
volgt het gewone onderwijsprogramma
in de cluster-4 klas en maakt de gewone
stof. Hij of zij is echter vaak sneller klaar
dan klasgenootjes en krijgt dan extra
stof aangereikt. Meester Mosterd noemt
als voorbeeld Lieke*. “Ze kwam over
vanuit het reguliere basisonderwijs, was
ongeïnteresseerd en mopperde veel.
Er waren zorgen over haar gedrag, ook
vanwege autisme. Lieke wilde op een

* Niet de echte naam.

gegeven moment bijna haar bed niet
meer uit om naar school te gaan.
In feite was ze heel intelligent, maar
dat kon ze nergens kwijt. Ze zocht
gewoon meer uitdaging.” Juf Van
den Brand: “In de klas had ze haar
taal- en rekenwerk in vijf minuten
af. Gelukkig kreeg ze hierna
begeleiding door extra hulp
op zowel cognitief als
sociaal-emotioneel vlak.”
Het begint met het opstellen van doelen,
wat willen we bereiken met een leerling?
“In het geval van Lieke willen we haar
meer laten leren en daarom krijgt ze nu
huiswerk. Bovendien krijgt ze ondersteuning op het gebied van sociale vaardigheden.” Als Lieke nu klaar is met de
gewone lessen, liggen er extra leermethodes Engels en Rekenen klaar. Tijdens
de anderhalf uur individuele begeleiding
van juf Van den Brand maakt Lieke een
Engelse repetitie. “Zo leert ze om zelf te
leren.”

Bewegings-challenge
De individuele begeleiding gaat verder
dan alleen repetities maken. Juf Van den
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Brand: “We doen ook creatieve dingen.
Dan krijgen kinderen
een opdracht - maak een katapult en moeten ze die zelf uitvoeren met
hun handen. Vorige week hielden we
in het bos een bewegings-challenge.
Een groepje van drie leerlingen moest
samen opdrachten uitvoeren. Daarnaast
doen we ook mee aan reken- en
schaakwedstrijden.” Deze begeleiding
heeft een positief effect op Lieke, ziet
meester Mosterd. “Ze wordt nu
aangesproken op haar niveau en gaat
weer met plezier naar school. Lieke zit
goed in haar vel, haar welbevinden is
veel beter. Wij zeggen altijd: eerst leven,
dan leren. Dat komt bij haar
mooi samen.”
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Leespraat
Kinderen die niet of moeizaam praten, maar na verloop van tijd zinnetjes kunnen zeggen en lezen. Goed verstaanbaar! Ook op de Rehobothschool in Ochten hebben ze er al een ruime tijd ervaring mee. Sinds dit jaar wordt er ook
mee gewerkt in een groepje van negen kinderen met een S(B)O-indicatie. Dit is een langzame leergroep.

Anthonia Smitsman vertelt

18

“De methode Leespraat sluit aan bij de belevingswereld van
deze kinderen. Bij het begin weet je zelf niet precies wat je
gaat doen. Je pakt een boek en laat het kind een plaat zoeken.
We gebruiken nu het ‘Boek van Bas’ en als een leerling een
plaat met een keuken kiest, schrijf ik het woord ‘keuken’ op,
spreek het uit en wijs het aan. Je ondersteunt letterbeelden
met plaatjes en klanken. Daarom onthouden kinderen het b eter.
En omdat ze het woord zien, leren ze het beter uitspreken.
Deze kinderen gaan niet leren lezen door woorden te spellen
op basis van klanken.”
“Door middel van Leespraat-oefeningen bouwen leerlingen
een woordenschat op. Ze beginnen vaak op nul woorden die ze
kennen en woord voor woord breiden we hun woordenschat
uit. Vaak is hun eigen naam het eerste woordje dat ze kunnen
lezen en spreken. Ze moeten een woord leuk vinden, dan leren
ze het makkelijker. Voor ze een paar woordjes kennen ben je
soms vier weken bezig. Het belangrijkste is om ze steeds te
motiveren, ze moeten het leuk vinden. Als ze 50 woordjes
kennen, maken we als beloning een eigen boekje.”

“Om de oefeningen leuk te houden, gebruiken we allerlei
werkvormen. Ik heb een tissuedoos en die doet dienst als
brievenbus. Daar mogen leerlingen kaartjes met een woord
erop in stoppen. Ik plak ook verschillende woorden op Duplo
blokjes. Dan moet een leerling de blokjes met bijvoorbeeld
‘poes’ op elkaar stapelen en vervolgens de blokjes met een
ander woord. Dat vinden ze een erg leuk spelletje. Zo leren ze
spelenderwijs woorden, op hun eigen manier. Dat zoeken van
creatieve werkvormen is trouwens enorm leuk om te doen.”
“De methode Leespraat heeft vijf niveaus: motiveren, een
leeswoordenschat opbouwen en als derde letters leren
herkennen en benoemen. In niveau vier gaan we woorddelen
leren herkennen en benoemen: pa-tat, pa-pier. Dat is de basis
voor het eigenlijke lezen. In niveau vijf gaat een leerling
onbekende woorden leren lezen. Maar in alle niveaus is het
motiveren het belangrijkste.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Door middel van Leespraat-oefeningen bouwen
leerlingen een woordenschat op.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Kinderboerderij

Schoutenhoeve

waardevolle aanvulling
In de Rehoboth Special van december 2018 werd een nieuw initiatief aangekondigd: de realisatie van
een kinderboerderij op het terrein van Rehoboth Onderwijs en zorg in Barneveld. Inmiddels zijn twee jaren
verstreken en luidt de vraag: hoe staat het ermee? “We hopen de Schoutenhoeve ergens tussen de
herfstvakantie en kerstvakantie 2021 in gebruik te nemen”, vertelt Bep Jansen enthousiast.

Gewone kinderen Speciaal onderwijs

Collega Martina Geurtsen is ook bij de
nieuwe kinderboerderij betrokken en
geeft alvast een denkbeeldige rondleiding.
“Het begint met de ‘deel’ met dieren
zoals konijnen en kippen en zijn er ruimtes voor dierverzorging. Ook is er een
technische werkruimte voor recycling.
Daarnaast komt er een creatieve ruimte,
een keuken en misschien nog een
algemene ruimte. Rond de Schoutenhoeve
ligt een weide, maar er is ook plek voor
een moestuin of een bloemenpluktuin.
En er komt een veranda waar leerlingen
buiten kunnen zitten.”

Tussenstap
De kinderboerderij brengt het Rehoboththema ‘onderwijs en zorg’ in de praktijk.
“We bouwen de Schoutenhoeve voor
alle doelgroepen, de ZML/MG, (V)SO,
SO Gedrag en het SBO”, vertelt Bep
Jansen. Een voorbeeld van gebruik in de
praktijk? “Denk aan de mogelijkheid
van interne stages voor ZML- en
VSO-leerlingen. Een externe stage is
voor leerlingen vaak een grote stap, de
boerderij kan dan een tussenstap zijn.”

Even met je handen bezig zijn is
voor kinderen vaak erg fijn.
samenwerken en de executieve functies
zoals plannen en organiseren te oefenen.”
De boerderij moet SO-leerlingen echter
vooral een stukje rust bieden in een
schoolomgeving waar het leren vaak
centraal staat. Martina Geurtsen: “Even
met je handen bezig zijn is voor kinderen
uit S(B)O-groepen vaak erg fijn. Zeker bij
overprikkeling. Zo’n boerderij met dieren
is positief voor de emotieregulatie.”

Behandeling en begeleiding
De boerderij biedt ook Rehoboth-partners
als GGZ, Youké, Adullam en Agathos

Ook voor SO Gedrag ziet Bep Jansen veel
kansen. “Dieren hebben soms een hoog
aaibaarheidsgehalte en geven leerlingen
rust, ze kunnen ervoor zorgen en dat
geeft ontspanning. Biologielessen worden
op de Schoutenhoeve heel concreet. En
vergeet niet de mogelijkheden om het
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letterlijk en figuurlijk ruimte. Wekelijks zijn
medewerkers vanuit Youké jeugdzorg (16 uur)
en GGZ Zorg van Karakter (16 uur) bij Rehoboth.
Dit preventieteam geeft kinderen een
behandeling buiten de onderwijscontext en dat
kan ook in de Schoutenhoeve. Hulpverleners
kunnen hier aan de slag met de sociaalemotionele hulpvragen van kinderen. Ook voor
de zorgondersteuners van Adullam en Agathos
biedt de boerderijomgeving mogelijkheden
als zij leerlingen begeleiden.
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Willemien Freeke over praktijkgericht leren in het SBO

Leren door dingen te doen
“In het speciaal basisonderwijs doen we de dingen vertraagd, maar wel op een schoolse manier.
Bij taal vroeg ik me af: wat ben ik aan het doen? Ik laat ze woordjes schrijven, maar landt mijn les wel?
Is er niet een manier die beter aansluit bij leerlingen in het SBO?”
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Groepsleerkracht Willemien Freeke (locatie Ochten) stelde
zichzelf deze vragen en kreeg de kans om zelf na te denken over
de beantwoording. Bij de afronding van haar masteropleiding
Educational Needs moest ze een scriptie schrijven en als
onderwerp koos ze praktijkgericht leren in het SBO. “Leren
door dingen te doen”, beschrijft ze dit praktijkgerichte leren.

manier meer betrokkenheid bij leerlingen. Ze vinden het leren
leuker en onthouden ook beter. Het vertrekpunt van een les is
altijd het lesdoel. Hierdoor blijft duidelijk waar je aan werkt.
Eerder schreven leerlingen een les mee in hun schrift en dat
doen we nog steeds. Maar door andere elementen in de les te
brengen, komt er meer balans. Ze ervaren dingen zelf.”

Hoe deze doe-gerichte manier van leren werkt, legt Willemien
uit aan de hand van een voorbeeld. “We zijn bezig met een thema
‘dieren’ en dat vertalen we in de lessen door op een creatieve
manier bezig te zijn. We hebben lessen met pim-pam-pet, een
scrabblespel waarbij we woorden leggen rond het thema en
zoeken plaatjes op in tijdschriften. Bijvoorbeeld: bij een les
over de namen van jonge dieren zoals lam en welp vraag ik:
zoek een volwassen dier waar je de naam van het jong niet van
weet. De plaatjes mogen de kinderen dan uitscheuren.”

Enthousiasme

Beter onthouden
Wat het resultaat is van deze praktische lesinvulling? “Je ziet
het nog niet direct terug in de cijfertjes, maar er is op deze

Deze meer praktische lesaanpak vraagt wel creativiteit van een
groepsleerkracht, maar daar ziet Willemien weinig bezwaren.
“Scrabble en Pim-pam-pet kun je bij ieder thema inzetten.”
Tegelijk vraagt het van leerkrachten wel dat ze anders naar hun
lessen kijken en er wat extra energie in steken. “Maar als je het
enthousiasme bij de kinderen ziet, doe je dat graag. Voor mij
is het in ieder geval reden genoeg om er mee door te gaan en
nieuwe lessen te bedenken. Een handleiding is er niet voor, dus
je moet zelf aan het werk.” Collega’s die het praktijkgerichte
leren willen toepassen adviseert ze klein te beginnen. “Leg de
lat niet te hoog, probeer het eens uit.”

Scrabble en P im-pam-pet kun je bij ieder thema inzetten.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Bert Ordelman en Corlieske Harbers begeleiden leerkrachten bij hoogbegaafdheid

Zien + lezen = weten
Van iedere 100 leerlingen in het basisonderwijs vallen er 2 onder de noemer ‘hoogbegaafd’. Volgens de
wetenschappelijke definitie betreft dit kinderen met een IQ van 130 of hoger. “Wat mij het meeste opvalt aan deze
kinderen is hun intellectuele honger, ze zijn onverzadigbaar als het om kennis gaat. Ze slaan ook alles op.
‘Zien + lezen = weten’ bij deze kinderen”, vertelt Bert Ordelman van Rehoboth Dienstverlening. Samen met collega
Corlieske Harbers adviseert hij reguliere basisscholen hoe om te gaan met hoogbegaafde leerlingen.
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“En dan vrijwel uitsluitend de dubbel bijzondere leerlingen”,
voegt Bert Ordelman er direct aan toe. “Voor deze kinderen
kunnen basisscholen via het samenwerkingsverband Berseba
een aantal uren begeleiding aanvragen. Met dubbel bijzonder
bedoel ik kinderen met hoogbegaafdheid in combinatie met
een stoornis uit het autistisch spectrum, ADHD of dyslexie.
Deze kinderen zijn superbegaafd maar kunnen vaak moeilijk
afstemmen op andere kinderen, presteren onder hun niveau of
hebben een motivatieprobleem.”
Een basisschool met een dergelijke leerling in één van de
groepen, kan via het samenwerkingsverband ondersteuning
in natura krijgen. Concreet gaat het dan om een aantal uren
begeleiding. “We begeleiden niet het kind, maar de leerkracht,
met hem of haar voeren we een aantal gesprekken. Er zijn ook
gesprekken met ouders en daar zitten de leerkracht en de
IB’er ook bij.”
Het proces start met het observeren van de betreffende leerling.
“Een voorbeeld?”, zegt Bert Ordelman, “onlangs observeerde
ik een leerling met een IQ van 140, dat is heel hoog. Hij
presteerde echter middelmatig, had een b-score met rekenen

bijvoorbeeld. Uit de observatie kwam naar voren dat deze
leerling het dromerige, filosofische type is. Heel creatief, hij
komt met originele vragen. Scholen richten zich vaak op
leervakken als rekenen en taal, maar deze leerling wil
uitgedaagd worden op de filosofische kant. Als je hem daar
triggert, helpt dat ook de leervakken te ontwikkelen. Concreet
was het advies: geef hem thematisch werk, geef hem ruimte
om zich te verdiepen in een onderwerp. Daar mag hij vervolgens
een presentatie over houden en het resultaat aan de klas
laten zien.”

Overprikkeld
Bij dubbel bijzondere kinderen geldt dat de aanpak door de
leerkracht altijd maatwerk is. Bert Ordelman noemt nog een
voorbeeld. “Een jongetje in groep 3, hij is net als veel andere
hoogbegaafde kinderen heel sensitief, beleeft alles intensief
en dat geeft een overprikkeling. Bij hem hebben we ervoor
gekozen om in de loop van de dag time-outs in te plannen om
zijn hoofd leeg te maken. Hij gaat dan even andere dingen
doen, spelen met technisch Lego bijvoorbeeld. We zoeken naar
activiteiten waarbij hij tot rust komt. Dat voorkomt ook dat hij
overprikkeld thuiskomt en daar ontploft.”

Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Beelddenkers
komen tot
hun recht met
een ander
leerproces
26
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“Iedere baby is een 100% beelddenker”, vertelt ambulant begeleider Willemine Bunk van Rehoboth Ambulante
Dienstverlening. “Bij het ouder worden komt het ‘taaldenken’ erbij, tot er rond het 12e levensjaar een balans
ontstaat. Dit gebeurt echter niet bij alle kinderen, een deel blijft vooral visueel waarnemen. Het beeldsignaal komt
het sterkst binnen. Deze kinderen kunnen wel 32 beelden per seconde verwerken.” Beelddenkers noemt de wetenschap ze en Willemine en haar collega Mieke Veenendaal zijn opgeleid om via een test beelddenkers op te sporen.
In een omgeving die is gericht op
kennisoverdracht via taal, is beelddenken
een probleem. Een beelddenker verwerkt
informatie op een andere wijze. “Niet
analytisch, maar visueel. In een wereld
waar men verwacht dat je iets kunt
verwoorden, leidt dat tot problemen.
Een vertraagd leesproces of rekenproces
is vaak een symptoom.” De beelddenker
moet op een andere manier worden
aangesproken, via een ingang die bij
het kind past. “Ze kunnen prima leren,
zijn soms zeer intelligent, maar hebben
tijd nodig om informatie te decoderen.”
Soms krijgen beelddenkers de onterechte
diagnose autisme of dyslexie.

Tafels op de trap
Willemine: “Voor beelddenkers iets
kunnen leren, willen ze eerst de kaders
en het systeem begrijpen. Dus niet
beginnen met de tafel van 1 en die erin
stampen, maar aanleren hoe een tafel
in elkaar zit. Als ze dat begrijpen, leren
ze alle tafels veel makkelijker aan.”
Dat aanleren van een kader of systeem

vraagt om het stimuleren van de visuele
kant van het leerproces. “Neem als
voorbeeld de tafels, je kunt getallen op
kaartjes zetten en deze op de treden
van een trap zetten. Dan wordt het hele
lijf gebruikt tijdens het leren. Natuurlijk
moet je er wel voor zorgen dat ook het
talige denken wordt gestimuleerd.” De
linker- en rechterhersenhelft hebben
ieder specifieke eigenschappen. Taal ‘zit’
links, beeld rechts. Als de hersenhelften
goed samenwerken, leidt dit tot betere
prestaties.
Rehoboth Ambulante Dienstverlening
biedt basisscholen in het gebied tussen
Hilversum en Doetinchem een onderzoek
aan. In een test van 2,5 uur wordt een
leerling van bijvoorbeeld groep 5 of 6
in kaart gebracht. Naast een ruimtelijk
inzichttest en een leerstijlentest speelt
het Wereldspel een belangrijke rol. “Dit
is een spel dat al in 1930 is ontstaan.

Het bestaat uit figuren van onder meer
huizen, mensen, bomen en dieren. De
opdracht voor de leerling is: bouw een
dorp. Beelddenkers bouwen het plaatje
dat ze in hun hoofd vormen na. Bij het
wereldspel wordt geen beroep gedaan
op de verbale vaardigheden en je ziet
dan ook duidelijk verschil tussen het
dorp van een talige denker en een
beelddenker.”

Begrip voor het kind
Is een kind een beelddenker, dan kan
het prima in de reguliere basisschoolklas
blijven, alleen zal de leerkracht ze
anders moeten benaderen. “We geven
daarvoor adviezen, kunde en inzicht dat
leerkrachten duidelijk maakt hoe deze
kinderen leren. We geven ook de ouders
een stuk uitleg en dat is heel belangrijk.
Het geeft ze begrip voor hun kind dat
niet slecht luistert, maar anders leert.”

Ze hebben tijd nodig om informatie te decoderen.
Gewone kinderen Speciaal onderwijs
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Rehoboth Onderwijs en zorg
Locatie Barneveld
Adres: Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld
Postadres: Postbus 301, 3770 AH Barneveld
T 0342 20 03 00 - E info@rehobothoz.nl
Locatie Ochten
Adres: Het Katsland 6, 4051 KA Ochten
T 0344 64 46 01 - E info@rehobothochten.nl
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