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Nautilus SO 
Gespecialiseerd onderwijs



 

Nautilus SO is een school voor 
speciaal onderwijs (groep 3 t/m 8) 
voor leerlingen met een vorm van 
autisme of met vergelijkbare  
problematiek. Wat ons uniek maakt is 
onze onderwijsvorm. We  creëren een 
prikkelarme leeromgeving, een duidelijke 
structuur, voorspelbaarheid en rust. We 
verzorgen daarnaast zoveel mogelijk 
onderwijs op maat.

Omdat we een kleinschalige school zijn, kennen onze 
leerlingen elkaar en alle leerkrachten en ondersteuners.  
Elke klas wordt begeleid door een leerkracht en een 
onderwijsondersteuner. 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. 

In deze veilige en voorspelbare leeromgeving
werkt uw zoon of dochter toe naar de overstap  
naar een reguliere of speciale middelbare school.

PBS

Op school werken we 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 gedrags- 
problemen voorkomen. 
 
HET ONDERWIJS

De lesstof op het Nautilus SO 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 stellen we een ontwikkelingsperspectief-
plan (OPP) op. In dit meerjarenplan is vastgelegd wat het 
uitstroomperspectief van uw zoon of dochter is en welke 
leerroute hij of zij gaat volgen om dit doel te bereiken. Het 
OPP wordt met u (en indien mogelijk met uw zoon of 
dochter) besproken.

Aan de hand van de gestelde doelen in het OPP volgen we 
de ontwikkeling van uw zoon of dochter en meten we zijn 
of haar voortgang. Twee keer per jaar evalueren we samen 
met u het handelingsdeel. Indien nodig, wordt het OPP 
naar aanleiding hiervan bijgesteld.

CONTACT MET OUDER(S)/VERZORGER(S)

Een goede samenwerking met ouders/verzorgers vinden 
we heel belangrijk. We betrekken u dan ook actief bij de 
ontwikkeling en de prestaties van uw zoon of dochter. Via 
de medezeggenschapsraad 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 vaar-
digheden zoals ‘zelfredzaamheid’ en  
‘samenwerken’ zijn belangrijke thema’s. Deze 
komen zowel tijdens de reguliere lessen, als in 
speciale lessen als ‘Leefstijl’ aan bod.



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, leggen we de toestemming hiervoor schriftelijk
vast. 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.

ZIEKMELDING

Als uw zoon of dochter niet naar school kan door ziekte of 
om andere redenen, dan verzoeken we u ons hiervan tussen 
07.30 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte te stellen via 
nummer 036 82 00 446. Ditzelfde geldt voor het ‘beter 
melden’, zodat wij weten wanneer uw zoon of dochter weer 
naar school komt. Als uw zoon of dochter aan het begin van 
een nieuwe week nog ziek is, moet u hem of haar opnieuw 
ziek melden. Als u gebruik maakt van vervoer via een 
taxicentrale, is het belangrijk dat u ziek- en betermeldingen 
ook tijdig aan deze centrale doorgeeft.

SCHOOLSPULLEN
 
Als school zorgen we voor het benodigde lesmateriaal en de 
boeken. U zorgt zelf voor gymkleding: korte broek, T-shirt, 
gymschoenen (geen zwarte zolen), gymsokken, handdoek en 
eventueel deodorant.

KERNWAARDEN

Op school werken we met vier kernwaarden:

• Veiligheid
• Vertrouwen
• Respect
• Plezier

Bij deze kernwaarden horen ‘gedragsverwachtingen’.
We spreken met elkaar af wat we van elkaar  
verwachten en we stimuleren positief gedrag.

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



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
• 23-11-2022
• 20-03-2023
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
• 30-05-2023
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

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