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De Dokter Herman Bekiusschool is 
een school voor speciaal onderwijs 
voor leerlingen die extra  
onderwijsondersteuning of specifieke 
begeleiding nodig hebben. Door te 
werken met een vast lesrooster, vaste 
leerkracht(en) en kleine groepen, creëren we  
zoveel mogelijk structuur, rust en regelmaat. 
Elke leerling volgt daarnaast onderwijs op 
maat.

Een klas bestaat uit ongeveer 15 leerlingen en wordt 
begeleid door een leerkracht. In de onderbouw is er een 
vaste ondersteuner aan de groep gekoppeld, vanaf de 
middenbouw wordt de ondersteuning door de groepen 
gedeeld. In de klas heeft elke leerling zijn of haar eigen 
(afgeschermde) werkplek. We werken zowel klassikaal, 
individueel als in groepjes en maken gebruik van 
hulpmiddelen als time-timers.

Als uw zoon of  dochter jeugdzorg krijgt, werken we  
(als u hiervoor toestemming geeft) nauw samen  
met de betreffende organisatie om het onderwijs  
en de zorg goed op elkaar af te stemmen.

In deze veilige en voorspelbare leeromgeving  
kan uw zoon of dochter zijn  of haar talenten  
verder ontwikkelen en toewerken naar de 
overstap naar een  reguliere of speciale 
middelbare school. 

HET ONDERWIJS

Onze lesstof komt overeen met die op reguliere  
basisscholen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan:
• zintuiglijke en motorische ontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• leren leren
• omgaan met media en technologische hulpmiddelen

Voor elke leerling maken we een ontwikkelingsperspectief-
plan (OPP) op maat. Hierin staat wat uw zoon of dochter 
de komende schooljaren gaat leren en naar welke uit-
stroombestemming en welk uitstroomniveau we toewerken. 

Naast onze gespecialiseerde leerkrachten en  
onderwijsondersteuners, zijn er diverse specialisten in de 
school werkzaam, zoals IB-ers en gedragswetenschappers. 
Ook kunnen leerlingen binnen de school logopedie en 
fysiotherapie volgen.

Als een leerling tijdelijk meer zorg nodig heeft dan binnen 
de klas geboden kan worden, kan hij of zij terecht bij de 
SOVA begeleiding. In deze klas krijgen leerlingen  
kortdurend begeleiding, zodat het vervolgens in de groep 
weer beter gaat.

CONTACT MET OUDER(S)/VERZORGER(S)

Een goede samenwerking met ouders vinden we heel 
belangrijk. We betrekken u dan ook actief bij de  
ontwikkeling en de prestaties van uw zoon of dochter. Er 
zijn 3 vaste oudercontactmomenten in het schooljaar.  

Door middel van de digitale nieuwsbrief blijft u op de 
hoogte van nieuws en belangrijke data over de school. Via 
Parro blijft u daarnaast op de hoogte van nieuws uit de klas 
en kunt u een bericht sturen naar de leerkracht.

Alle zaken die uw zoon of dochter betreffen, kunt u in eerste 
instantie met de leerkracht bespreken. De leerkracht zal 
ook contact met u opnemen als daar aanleiding toe is.

Via de medezeggenschapsraad of ouderraad kunt u 
daarnaast een actieve rol spelen bij ontwikkelingen op 
school.

ONDERWIJS

OP MAAT

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Naast de reguliere schoolvakken neemt de 
sociaal-emotionele ontwikkeling een  
belangrijke plaats in. Leren leren, je  
voorbereiden op de toekomst en het werken aan 
sociale vaardigheden zoals ‘zelfredzaamheid’ en 
‘samenwerken’ zijn belangrijke thema’s. Deze 
komen zowel tijdens de reguliere lessen, als in 
speciale lessen als ‘Leefstijl’ aan bod. 



ZIEKMELDINGEN 
 
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan,
verzoeken we u ons hiervan tussen 7.30 en 8.30 uur op de 
hoogte te stellen door te bellen met 0320 24 54 90, of een 
bericht te sturen via Parro. 
 
Ditzelfde geldt voor het ‘beter melden’, zodat wij weten 
wanneer uw zoon of dochter weer naar school komt. Een 
nieuwe week betekent een nieuwe ziekmelding. Als u gebruik 
maakt van vervoer via een taxicentrale, is het belangrijk dat 
u ziek- en betermeldingen ook aan deze centrale doorgeeft.

MEDICATIE

Een leerling krijgt soms medicijnen of andere middelen
voorgeschreven die hij of zij een aantal malen per dag moet 
gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Als u de toediening 
van een geneesmiddel overdraagt aan school, moet de 
toestemming hiervoor schriftelijk worden vastgelegd. De 
medicatie moet op naam van uw zoon of dochter en in de 
originele verpakking worden aangeleverd. Ook bij het 
toedienen van een eenvoudig middel zoals paracetamol, 
nemen we contact met u op om toestemming te vragen dit 
middel te verstrekken.

SCHOOLTIJDEN

Maandag  8.30 - 14.00
Dinsdag  8.30 - 14.00
Woensdag 8.30 - 14.00*
Donderdag 8.30 - 14.00
Vrijdag   8.30 - 14.00

*De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij.

KERNWAARDEN

Op school werken we met drie kernwaarden:

• Veiligheid
• Vertrouwen
• Respect

PBS

Bij onze kernwaarden horen ‘gedragsverwachtingen’.
We spreken met elkaar af wat we van elkaar
verwachten en we stimuleren positief gedrag.
We werken hierbij volgens het PBS principe. 

Positive Behavior Support (PBS) richt zich op het 
versterken van gewenst gedrag. De nadruk ligt dus 
op dat wat goed gaat, een positieve aanpak. Het 
doel is dat kinderen en leerkrachten zich veilig voelen 
op school. Dit bevordert het leren en helpt  
gedragsproblemen voorkomen.



VAKANTIES

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023

Tweede paasdag   10-04-2023
Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023

*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. Omdat 

deze data aansluiten op de vakanties zijn ze opgenomen in het 

vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN

Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een aantal dagen per 
jaar vrij in verband met studie- of organisatiedagen van het team. 
De volgende dagen zijn reeds gepland: 
• 10-10-2022
• 09-11-2022
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
• 21-06-2023
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website:  
www.eduvier.nl/bekiusschool. Hier vindt u ook onze schoolgids.
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