
Samen waar het kan,
apart waar nodig!

Welkom!

so-dezonnehoek.nl



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

Over SO de Zonnehoek
SO de Zonnehoek is een christelijke, open school 
waar iedereen welkom is. We zijn een onderwijs- 
en expertisecentrum voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking en/of ASS-problematiek.  
We staan in de omgeving en landelijk bekend omdat 
we heel veel weten van autismespectrumstoornissen 
(ASS). Met de begeleiding die de leerlingen nodig 
hebben, bereiden we hen voor op het onderwijs dat 
ze na onze school gaan volgen. We willen dat ze goed 
voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in 
de samenleving.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?
Op SO de Zonnehoek krijgen de leerlingen in kleine 
klassen onderwijs waarbij er standaard de begeleiding 
is van een leerkracht en onderwijsassistent.  
Daarnaast is er een samenwerking met stagiaires  
en zorgmedewerkers vanuit zorginstelling  
De Passerel. Vanuit een duidelijke, gestructureerde 
en voorspelbare omgeving worden de lessen 
aangeboden.
 
Op onze school bieden intern-begeleiders en de  
(gz)psycholoog extra ondersteuning.  
Het Autismesteunpunt Apeldoorn verzorgt erkende 
trainingen, workshops en e-learning voor schoolteams, 
ouders, instanties voor jeugdhulpverlening, enzovoort.

SO de  
Zonnehoek  
in het kort 



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 tijdens de  
hele schooltijd bij hoe het gaat met de leerling.  
Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit drie delen:
•  We maken een instroomprofiel: hierin beschrijven we  

de eigenschappen van de leerling;
•  Daarna stellen we een uitstroombestemming vast:  

hieraan is een passende vervolgopleiding gekoppeld;
•  Op basis van het instroomprofiel en de uitstroombestemming 

stellen we een leerroute vast. Die sluit aan bij de 
ontwikkelingslijn van de leerlingen.

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

Zo meten we hoe het gaat met een leerling:
•  toetsen die passen bij de lessen die wij geven;
•  landelijke toetsen (bijvoorbeeld Cito, SRZ en AVI);
•  de expertise van leerkrachten;
•  onderzoek door leden van de Commissie voor de Begeleiding. 

Zo bespreken we de groei van de leerlingen:
•  drie keer per jaar bespreken leerkracht en ouders  

het leerlingplan;
•  twee keer per jaar is er een leerlingbespreking (zonder 

ouders) met iedereen die bij de leerling betrokken is  
(het multidisciplinair overleg of MDO);

•  één keer per jaar beoordelen we het Ontwikkelings-
perspectief en aanpassen dit aan als dat nodig is.

Vertrouwde leeromgeving
Onze leerlingen zijn gebaat bij een kleine groep met weinig 
wisseling van personeel en een vast dagprogramma. De 
lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.00.  
Bij het onderwijs in onze groepen gebruiken we (kenmerken 
van) de methode TEACCH. Dit is een manier van werken 
met een gestructureerd lesaanbod. Door dingen in beeld te 
brengen, voorspelbaarheid en structuur (in tijd, ruimte en 
activiteit), zorgen we voor een omgeving waarin alle leerlingen 
goed kunnen leren. Hierbij maken we gebruik van  
de ondersteuning van gebaren.

Cultuurles
Sinds 2017 zijn wij een Cultuurprofielschool en daarmee de 
eerste Cultuurprofielschool van Gelderland. Dit betekent 
dat we kunst en cultuur gebruiken in ons onderwijs. 
Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
Onze combinatiefunctionaris moedigt leerlingen daarom aan 
om mee te doen met culturele activiteiten én sportactiviteiten.

Onze  
leerlingen 

Onze missie 
Wij willen leerlingen helpen om hun plek te vinden in de 
maatschappij. Dit doen we door onderwijs op maat te geven, 
we passen ons onderwijs dus aan op het kind. We geloven  
dat elk kind zijn eigen, bijzondere mogelijkheden heeft.

Onze visie 
Het team van SO de Zonnehoek is creatief en helder. We werken 
samen vol passie om het voorbeeld te geven in het Speciaal 
Onderwijs. We willen alle leerlingen het beste aanbod geven.



Om onze leerlingen optimaal tot hun recht te laten 
komen, is goed contact met ouders of verzorgers 
belangrijk. We zien ouders als ervaringsdeskundigen 
van hun kind. We delen steeds informatie met elkaar 
over de gang van zaken thuis en op school.

Gesprekken
Voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers 
is er een oriëntatie- en/of kennismakingsgesprek. 
We bespreken het ontwikkelingsperspectief en het 
leerlingplan met de ouders. Natuurlijk is er ook 
ruimte voor een gesprek met de directie, leerkracht 
of begeleider.

Contacten met ouders
Tijdens de kennismakingsavond aan het begin van 
het schooljaar maken ouders, klassenteams en 
overig personeel kennis met elkaar. Dan ontvangen 
de ouders/verzorgers ook de informatie over 
het lesprogramma. We nodigen hen uit voor de 
kerstviering. Ook worden ze uitgenodigd voor 
koffieochtenden, meestal aan het eind van een 
themaproject en kunnen ze komen kijken bij de 
zwemles. Daarnaast zijn er andere momenten 
waarop we elkaar ontmoeten.

Nieuwsbrief en website
Via onze website so-dezonnehoek.nl, de nieuwsbrief 
en de schoolapp houden we ouders en verzorgers 
op de hoogte van wat er speelt op school.

Samenwerking 
met ouders/
verzorgers



SO de Zonnehoek
Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn

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