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Welkom op
‘De Vanalles School’
Hoe kunnen we een school maken waarin alle

Wij juichen dat van harte toe. Het gaat erom dat

kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen en

ieder kind zich op de best mogelijke manier kan

waarin ze kunnen meebepalen wat er gebeurt?

ontwikkelen en erbij kan horen. Dat kunnen we

Deze vraag stelde SPPOH aan ruim zestig

alleen samen bereiken: met ouders, leerkrachten

basisschoolleerlingen in een bijzondere workshop.

en andere professionals, én met de leerlingen zelf.

Het resultaat van deze ‘co-creatie’ vind je in dit
allereerste Junior Ondersteuningsplan,

Leerlingen Ruben, Jenniley en Femke bedachten

waarin leerlingen hun licht laten schijnen op

een school waar het draait om ‘respect voor elkaar’.

onderwijs in het algemeen en passend onderwijs

De school heeft onder andere een hellingbaan voor

in het bijzonder.

rolstoelen, sportvelden buiten en schoolhonden die
voor een rustgevend effect kunnen zorgen.

Het Junior Ondersteuningsplan vormt een twee-

Ze noemden hun school De Vanalles School.

eenheid met ons ‘volwassen’ Ondersteuningsplan,

Beter hadden ze het niet kunnen treffen.

waarin we onze visie en werkwijze tussen nu en
2025 hebben opgeschreven. Belangrijk punt daarin

Bert Klompmaker

is dat we leerlingen en hun ouders nog meer gaan

Directeur SPPOH

betrekken bij de keuzes die henzelf aangaan.
Voorbeeld: als het even kan willen we dat leerlingen
zelf meepraten in het zogeheten multidisciplinair
overleg (MDO). Een leerling weet zelf immers het
beste wat goed voor hem of haar is. Het past in een
bredere ontwikkeling die we in het onderwijs zien,
een ontwikkeling naar meer inclusiviteit.
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Wat maakt
jouw schooltijd
tot een succes?
Alle leerlingen die meededen aan de co-creatie van
SPPOH kregen deze vraag voorgelegd. De opdracht:
schrijf in twee minuten zoveel mogelijk woorden op
die bijdragen aan het succes van jouw schoolcarrière.
Dit is het resultaat:

Concentratie Creativiteit Leuke speelplekken Goede leermethode Leuke klas
Pauzes Vrienden Leuk schoolplein Respect voor elkaar Plezier Motivatie
Goede hersenen Hulp Goede sfeer Gym Veiligheid Tekenen Goede cijfers
Schommels Chromebook Soms een spelletje Een beetje geluk Goede
Er een feestje van maken

leerkracht

Goede uitleg Aardig doen Overzicht Vertrouwen in

elkaar Leerkracht met humor Leuke speeltoestellen Niet te veel druk

3

Aan
de
slag!
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Opzet co-creatie
Hoe kunnen we een school maken waarin alle kinderen zich het beste kunnen
ontwikkelen en waarin ze kunnen meebepalen wat er gebeurt? Met die vraag
gingen de leerlingen tijdens de co-creatie van SPPOH aan de slag.
Eerst maakten ze een quiz waarin het verschil duidelijk werd tussen het regulier
en speciaal onderwijs. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden
voerden de leerlingen vervolgens een gesprek over hoe je leerlingen het
beste kunt helpen als ze extra ondersteuning nodig hebben. Wat te doen als
je bijvoorbeeld niet goed kunt zien? Welke hulp kun je gebruiken als je jezelf
regelmatig een stuiterbal voelt? En hoe kun je op school functioneren als je
geboren bent met één arm? Tenslotte gingen de leerlingen in groepjes aan de
slag met de belangrijkste opdracht van deze co-creatie: ontwerp jouw ideale
school en probeer daarbij een antwoord te vinden op de centrale vraag.

‘Eigenlijk zou er een
speciale raad moeten
komen waarin leerlingen
kunnen meepraten
over het onderwijs’

‘Oei, ik voel me
duizelig met deze
bril op mijn neus’
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De ideale
school waar
iedereen kan
meedoen
Uit de co-creatie met de leerlingen
rijst het beeld op van hun ideale
school. Hoe ziet die school eruit?
De leerlingen zitten vol met ideeën over
hoe ze leerlingen kunnen helpen die
extra ondersteuning nodig hebben. Van
brailleboeken en robotarmen tot boksballen
en gehoorapparaten. Maar er is één ding dat
alle leerlingen kan helpen, vindt Jade:

‘Het belangrijkste is dat alle kinderen
geaccepteerd worden om wie ze zijn.’
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Deze ideeën kwamen uit de
co-creatie naar voren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een school zonder drempels
Boeken voor alle niveaus
Een gebarentolk
Buitenles
Wiebelkussens
Extra kleine klassen
Veel gastlessen
Tekenmuur
Ballenbak
Mini-dierentuin
Visvijver
Atelier
Aangepaste toiletten
Filmpjes met ondertiteling
Extra veel begeleiders
Trappenhuis met glijbanen
De allerbeste leerkrachten

De bouwstenen
voor de ideale school
1. Respect
Op de ideale school hebben de leerlingen respect voor elkaar. Het maakt
niet uit of je anders bent of extra hulp nodig hebt – op de ideale school
wordt iedereen geaccepteerd.

2. Beweging
Vrijwel alle groepjes ruimden in hun ideale school een prominente plek
in voor sport en bewegen. Ze tekenden sportvelden op het schoolplein,
boksballen op zolder en glijbanen door het hele gebouw. Ze waren
geïnspireerd door het concept van de beweegschool, waarin veel
klimtoestellen staan. Want, zo zeggen de leerlingen: ‘Als je vaak kunt
bewegen, kun je je tijdens de les ook beter concentreren.’

3. Veiligheid
Op een ideale school voel je je veilig, zowel in het gezelschap van de
leerkracht als van je medeleerlingen.

4. Vrolijkheid
Veel leerlingen vinden een goede vibe of sfeer belangrijk. En die sfeer
wordt ook bepaald door het uiterlijk en de inrichting van de school.
Als je een vrolijk, kleurrijk gebouw binnenstapt, word je zelf ook vrolijker,
zo zeggen de leerlingen.

5. Lol
Op de ideale school werk je hard, maar heb je ook veel plezier.
Lachen en lol maken zijn onmisbaar voor de leerlingen.

6. Extra hulp
Leerlingen vinden het fijn als ze op maat bediend kunnen worden en extra
hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld doordat een lesmethode verschillende
typen stof aanbiedt. Of in de vorm van bijles voor leerlingen met dyslexie
of dyscalculie. Of door samen met de leerkracht een methode te bedenken
waarmee je je werk beter kunt plannen. Op de ideale school komt iedereen
in aanmerking voor extra hulp en aandacht.
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Dit smaakt naar meer
Passend onderwijs wil zeggen dat alle kinderen

Het invoeren van het hoorrecht en andere

een plek in het onderwijs krijgen die bij hen

maatregelen passen bij een beweging naar

hoort. Dit kan betekenen dat ze extra hulp

inclusiever onderwijs, waarvan het uitgangspunt

krijgen op een reguliere school, het kan ook

is dat leerlingen met en zonder ondersteunings

betekenen dat ze beter tot hun recht komen op

behoeften vaker samen dicht bij huis en naar

een school voor speciaal onderwijs. SPPOH

dezelfde school kunnen. Er wordt daarom een plan

ondersteunt alle scholen in de regio Haaglanden

gemaakt om alle scholen in de komende vijftien jaar

bij het realiseren van passend onderwijs.

inclusiever te maken. Ook SPPOH gaat kinderen de
komende jaren meer betrekken.

De komende jaren wordt passend onderwijs verder
verbeterd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Met deze co-creatie heeft SPPOH alvast een groot

Wetenschap heeft hiervoor 25 maatregelen

aantal ideeën bij leerlingen opgehaald, ideeën die

aangekondigd. Een van die maatregelen is het

we meenemen in ons dagelijks werk. Daarnaast

hoorrecht: om leerlingen te betrekken bij

zullen we kinderen in de toekomst vaker om hun

besluiten over zichzelf, moeten ze voortaan

mening vragen.

kunnen meepraten over wat zij denken nodig te
Want deze co-creatie smaakt naar meer.

hebben aan ondersteuning.
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