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Programma

• Van PO naar VO

• OPP formats

• Plan voor de komende jaren



Van PO naar VO

• …als je extra onderwijsbehoeften hebt…



Wat kun je doen bij twijfel?

• Twijfel over reguliere VO-brugklas?

• Ouders eind groep 7!

• Schooladvies (= niveau) zo vroeg mogelijk in groep 
8

• Verkorte route in Walcheren en Goes via Kindkans

• Praktijkonderwijs is een niveau-advies 
(wel TLV, maar in principe weinig discussie). Kan vroeg. 



OPP formats

• Geen verplichte, wel meerdere opties

• Verkort format? + en -?

• Doelgroepenmodel (landelijk) nu ook bij Ozeo



Ondersteuningsplan 22-26



Pilot trampolinegroep
eerste evaluatie april 2022



Hoofdpijnpunt: vervoer 

• Niet in verordening vanwege 
inschrijving in regulier

• Van loket naar beleid

• Angst voor precedenten

• Kunt u helpen?



Oplossingen nu

• 3 ouders zelf

• 1 via gemeente via hardheidsclausule

• 2 via schoolbestuur

• Er loopt nog onderzoek via vrijwilligersproject



Deelname

Plaats voor 8 kinderen

• In januari startten er 3

• Daarna nog 3 instromers

• 1 wel schoolbezoek

• 1 nog niets geregeld



1e beeld opbrengsten leerling

1. Gaat heel goed, blijft op bao met enkel AB straks, werkpunt = 
schoolcultuur

2. Gaat beter, blijft voorlopig op bao met AB en oa…leren blijkt trigger

3. Gaat goed qua gedrag, blijft op bao met mogelijk AB, wel nog extra 
inzet jeugdhulp in bespreking

4. Eerste weken heel goed! Ander kind op bao. Maar lijkt veel invloed 
van kleine setting…

5. In 3 weken enorme groei maar laat! Kind werkt nu wel, ouders nog 
weinig hoop…maar eerste kanteling

6. Net begonnen. Liet zich toetsen…leren is grote trigger. Moet nog 
leren ook op school ander werk te accepteren. 



1e beeld opbrengsten 
leerkrachten

1. Deze leerkracht geen probleem. Werkpunt  = schoolcultuur

2. Verschillen in de duobaan. Nog werk aan m.n. 1 leerkracht ook in 
binding met ouders

3. Gaat lukken, goed op 1 lijn. 

4. Leerkracht opgelucht, maar BSO nog groot probleem… aanpak of 
meer setting is onderzoekspunt. 

5. Directeur wil, leerkrachten hebben het nog zwaar. Nog pril.

6. School wil wel graag, maar vermijden nu nog dat hij boos wordt. 



Eerste conclusies

• Waardevol!

• Timing van de start is van groot belang

• Advies is nog een schooljaar draaien…mits vervoer. 


