Arrangementen en
maatwerktrajecten
Voor kinderen, individuele
onderwijsprofessionals en teams

de dolfijn

Op De Dolfijn leren kinderen met hun hoofd, hun
hart en hun handen. Wij werken oplossingsgericht,
geloven in het talent van ieder kind en denken in
kansen. Binnen en buiten onze excellente school
voor speciaal basisonderwijs (sbo) delen wij onze
expertise, om ieder kind in onze regio de beste
ontwikkelingskansen te bieden.

In deze folder vind je
meer informatie over:
•

onze arrangementen voor kinderen uit de
diverse samenwerkingsverbanden passend
onderwijs in de regio

•

beeldbegeleiding voor kinderen en
pedagogisch medewerkers/leerkrachten

•

coaching op de werkvloer

•

maatwerktrajecten voor individuele onderwijsprofessionals en teams: training/scholing,
coaching of langdurige begeleiding

> M
 eer weten over onze school? Kijk op dedolfijn.nl
Hier vind je ook onze schoolbrochure: Leren met
je hoofd, hart en handen op De Dolfijn.
> D
 e Dolfijn ontving in januari 2017 het predicaat
Excellente School, excellentescholen.nl

Onze arrangementen
voor kinderen
binnen en buiten onze school

Observatie met een
passend schooladvies

Wachtarrangement voor
doorgaande ontwikkeling

Soms is het lastig te bepalen in welk type onderwijs
een kind het beste op zijn plek is. Na een observatieperiode op De Dolfijn, geven wij een gedegen advies.
Voor kinderen van vier en vijf jaar duurt dit arrangement 26 weken, voor oudere kinderen acht tot
dertien weken.

Kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
hebben voor het speciaal onderwijs, maar voor wie
nog geen passende plek is gevonden, zijn van harte
welkom op De Dolfijn. Zo kan hun ontwikkeling
doorgaan, in afwachting van plaatsing op hun
nieuwe school. Duur: maximaal dertien weken.

Na een time-out terug naar de
basisschool met gericht advies

Thuisbezoeken voor ouders:
preventieve signalering

Is een kind tijdelijk niet op zijn plek op de basisschool
en móet er iets gebeuren om een negatieve spiraal te
doorbreken? Dan kan een kind op De Dolfijn terecht
voor observatie. Na vier tot acht weken adviseren wij
over de beste vervolgstappen na (terug)plaatsing op
de basisschool.

Wij werken in ons schoolgebouw nauw samen met
medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis.
Experts van ’t Kabouterhuis kijken tijdens vier
thuisbezoeken van een uur samen met ouders welke
ondersteuning en zorg eventueel thuis en (straks) op
school nodig is.

Van speciaal onderwijs naar
speciaal basisonderwijs op
De Dolfijn
Zit een kind minimaal een jaar in het speciaal
onderwijs en lijkt het erop dat speciaal basisonderwijs dichter bij huis passend kan zijn? Dan komt een
kind naar De Dolfijn en draait maximaal een half jaar
mee op onze school. Daarna volgt een advies.

Sociale vaardigheidstrainingen:
Rots & Water en Durven & Doen
In het gebouw Brede School Legmeer waarin
De Dolfijn is gevestigd, trainen onze experts kinderen
om hun sociale vaardigheden te vergroten. Zij geven
Rots & Water (acht lessen van een uur) en Durven &
Doen (tien lessen van een uur), bedoeld voor onzekere
en kwetsbare kinderen. Op verzoek verzorgen wij de
trainingen ook voor andere scholen.

Intelligentieonderzoek
op de eigen basisschool
Onze orthopedagoog doet intelligentieonderzoek
(dat kan op de eigen basisschool) en bepaalt in een
dagdeel de cognitieve capaciteiten van een kind.
Welke test het meest geschikt is, hangt mede af van
de leeftijd. Binnen twee weken volgen een uitgebreid
verslag en een gesprek met ouders en school.

Coaching van leerling,
leerkracht of team
door onze gecertificeerde beeldbegeleider

Beeldbegeleiding voor kind
én leerkracht/pedagogisch
medewerker

Beeldbegeleiding voor de
pedagogisch medewerker
of leerkracht

Wil een kind zijn gedrag in de klas graag veranderen?
Dan kan coaching op basis van beeldopnames
helpen. We bespreken wat we zien, leren een kind en
diens leerkracht reflecteren en helpen hen op weg
naar een andere aanpak. Ook voeren we (apart)
coachingsgesprekken met de pedagogisch medewerker of leerkracht.

Beeldbegeleiding helpt om je beter naar je eigen
gedrag te leren kijken en dat gerichter af te stemmen
op de onderwijsbehoefte(n) van kinderen. We gaan uit
van de leervraag van de pedagogisch medewerker of
leerkracht. Die kan gericht zijn op de omgang
met één kind, of met de gehele groep.

> Inclusief intake, voorbereiding en uitwerking,
drie beeldopnames en coachingsgesprekken
duurt dit arrangement tien uur.

Beeldbegeleiding voor een
groep kinderen
Coaching met beeldbegeleiding kan ook helpend zijn
voor een groep. Kinderen formuleren dan persoonlijke
leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op
groepsniveau.
> Inclusief intake, voorbereiding en uitwerking, een
opname en coachingsgesprekken duurt dit
arrangement 6,5 uur.

> Inclusief intake, voorbereiding en uitwerking,
drie beeldopnames en coachingsgesprekken
duurt dit arrangement 6,5 uur.

Coaching
op de werkvloer
Coaching in de klas

Co-teaching

Meteen feedback of tips kunnen geven: dat is het
voordeel van coaching op de werkvloer. Hierdoor
groeit het (zelf)reflecterend vermogen. Oefenen
met echte cases in de context van alledag helpt
om uit te vinden welke aanpak het beste bij jou,
de kinderen en je collega’s past.

Ter plekke zien wat er gebeurt, feedback geven
en kennis delen: dat is de meerwaarde van
co-teaching. De trainer deelt op de werkplek
twee dagdelen de rol van de pedagogisch medewerker of leerkracht en zo ontdekken zij samen
welke interventie het beste werkt.

Maatwerk
training, scholing, begeleiding
Vragen over eigenaarschap, de didactische aanpak in de
groep of oplossingsgericht werken? Effectievere handelingsplannen maken of ouderbetrokkenheid stimuleren?
Ondersteuning nodig bij het opzetten van leerlijnen voor
praktisch lerende kinderen of het omgaan met opvallend
gedrag? Schoolroutines borgen? Meer weten over autisme
of hoogbegaafdheid?
Elke advies-, coachings- of ondersteuningsvraag is anders.
Wij denken graag mee over een maatwerktraject, of dit nu
coaching, teambijeenkomsten, scholing of langdurige
begeleiding is. Wij adviseren en ondersteunen van kind tot
groep en van leerkracht, intern begeleider/zorgcoördinator
of directeur tot complete teams.
> Bel en stel je vraag, telefoon 0297 56 14 86.
We gaan graag in gesprek!
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