
Samen waar het kan,
apart waar nodig!

Welkom!

vso-dezonnehoek.nl



Meer weten over hoe wij  
ons onderwijs vormgeven?  
Ga naar vso-dezonnehoek.nl.

Over VSO de Zonnehoek
VSO de Zonnehoek is een Christelijke school voor 
leerlingen met een verstandelijke beperking en/of 
ASS problematiek. We staan regionaal en landelijk 
bekend om onze deskundigheid op het gebied van 
autismespectrumstoornissen (ASS). Onder persoonlijke 
begeleiding bereiden we onze leerlingen voor 
opdagbesteding, (beschut) werk of vervolgonderwijs. 
Maar we willen ook dat ze goed voor zichzelf kunnen 
zorgen en mee kunnen doen in de samenleving.

Wat is Voortgezet Speciaal Onderwijs?
Een groot deel van de leerlingen met een verstandelijke 
beperking en/of ASS heeft speciaal onderwijs nodig. 
Voor het onderwijs betekent dit dat we op een 
bepaalde manier omgaan met onze leerlingen:
•  We bieden een duidelijke, gestructureerde 

leeromgeving.
•  Onze manier van werken sluit aan bij de 

onderwijsbehoeften van de leerling.

Op onze school bieden autisme-specialisten 
(leerkrachten en onderwijsassistenten), intern 
begeleiders en (gz-)psychologen of orthopedagogen 
extra ondersteuning. Het Autismesteunpunt 
verzorgt erkende trainingen, workshops en 
e-learning voor schoolteams, ouders, instanties voor 
jeugdhulpverlening, enzovoort.

VSO de  
Zonnehoek  
in het kort 

We bereiden 
ons goed voor 

op de toekomst!



Begeleiding

We besteden veel aandacht aan de begeleiding van uw zoon 
of dochter. Dit doen we zo:

Ontwikkelingsperspectief
Voor iedere leerling maken we een Ontwikkelingsperspectief 
(OPP). In dit officiële document houden we bij hoe het gaat 
met de leerling. Dit gebruiken we om een leerplan voor de 
leerling te maken. Het OPP bestaat uit drie delen:
1.  Actueel beeld: we beschrijven de leerling en wat de 

leerling wel en niet kan.
2.  Uitstroombestemming: we schrijven op wat we denken 

dat de leerling uiteindelijk zal gaan doen op het gebied 
van opleiding, werk of dagbesteding. We bedenken per 
ontwikkelingsgebied wat we willen bereiken. 

3.  Ondersteuningsbehoefte: we beschrijven hoeveel en 
welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Meer informatie over het OPP vindt u in onze schoolgids of 
op de website vso-dezonnehoek.nl.

Leerlingvolgsysteem
De doelen schrijven we op in een leerlingplan (LP). Zo testen 
we hoe het gaat met de leerling:
•  toetsen van school: de methodetoetsen
•  methodeonafhankelijk toetsen zoals CITO en  

sociale redzaamheid
•  wat de leraren zien en vinden
•  onderzoek door leden van de Commissie  

van Begeleiding (CvB)

Dit bespreken we zo:
•  Drie keer per jaar hebben ouders/verzorgers een  

gesprek met de leerkracht aan de hand van het OPP  
en leerlingplan;

•  Twee keer per jaar een leerlingbespreking (zonder 
ouders) onder leiding van de stroomcoordinator en/
of intern begeleider voor alle medewerkers die met de 
leerling werken of bij de leerling betrokken zijn.

Uitstroom
Tot in het schooljaar waarin ze 18 jaar worden, blijven 
leerlingen in principe bij ons op school. Het stagebureau 
zoekt samen met ouders naar een passend vervolg. Het 
schoolmaatschappelijk werk (MEE Veluwe) kan ondersteuning 
bieden bij de uitstroom. Dat kan dagbesteding zijn, een 
beschermde werkplek, een baan of een opleiding. Soms 
denken we dat een leerling nog wat langer ondersteuning 
nodig heeft. Dan kan een TLV-verlenging aangevraagd worden. 
We volgen een leerling twee jaar nadat hij van school af is.

Lestijden
De lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.15.

Wanneer een leerling afscheid neemt van onze school 
willen wij kunnen zeggen:
•  Dat hij of zij een passende nieuwe plek heeft gevonden.
•  Dat de leerling nu weet wat hij of zij kan en wat niet.
•  Dat de ouders en leerlingen trots zijn op wat ze  

bereikt hebben.

Onze  
leerlingen 



Regelmatig contact met ouders of verzorgers vinden wij 
heel erg belangrijk. 

Contactmomenten
Tijdens het schooljaar hebben we verschillende 
gesprekken met ouders en leerling: een startgesprek, een 
voortgangsgesprek en evaluatiegesprek. Een persoonlijk 
gesprek met de directie, intern begeleider, mentor, begeleider, 
(gz-)psycholoog of orthopedagoog is ook mogelijk. Daarvoor 
kunt u telefonisch een afspraak maken. Aan het begin van 
het schooljaar maken ouders/verzorgers en het klassenteam 
kennis met elkaar. We nodigen de ouders/verzorgers uit voor 
vieringen, zoals Kerstmis en Pasen. Ook ontmoeten we elkaar 
op andere momenten zoals sportdagen, de certificaatuitreiking 
en culturele activiteiten (we zijn een cultuurprofielschool). 
De nieuwsbrief krijgt u voor elke vakantie. Via de schoolapp 
vertellen we wat er in de klas wordt gedaan.

 Ouders/verzorgers zijn voor ons:
 • onmisbare partners;
 • ambassadeurs van de school;
 • ervaringsdeskundigen.

 Wij willen:
 • over en weer betrokken zijn;
 •   kennis delen: u als ervaringsdeskundige,  

wij als professional;
 •  samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling  

van de leerling;
 •  veel contact. Daarbij zeggen we wat we doen en  

we doen wat we zeggen. Ook als het moeilijk is;
 •  samenwerken vanuit respect, openheid, inspiratie  

en verantwoordelijkheid.

Samenwerking 
met ouders/
verzorgers



VSO de Zonnehoek
Heemradenlaan 102
7329 BZ Apeldoorn

tel.: (055) 534 25 25
email: info@cso-dezonnehoek.nl
website: vso-dezonnehoek.nl
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