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De Rungraaf maakt deel uit van de Aloysius Stichting,

aloysiusstichting.nl

Groeien in een 
veilige leeromgeving

De Rungraaf

Contact
De Rungraaf krijgt samen met 
De  Korenaer (voortgezet speciaal 
 onderwijs in Eindhoven) één nieuw 
 gebouw in  Eindhoven, maar heeft nu 
nog twee  locaties. Op onze website 
staat actuele informatie.

Benieuwd naar onze school? 
Maak een afspraak voor een 
kennis makingsgesprek en 
rondleiding! 
rungraaf.nl of   
rungraaf@aloysiusstichting.nl

De Rungraaf

Leuvenlaan 23

5628 WE Eindhoven

040 242 82 15

De Rungraaf

Koenraadlaan 102

5651 EZ Eindhoven

040 291 04 29

Onze focus ligt 
op de sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
van kinderen 

Ieder kind kan binnen 
zijn mogelijkheden
en beperkingen alles 
uit zichzelf halen



Zelf nadenken over leerdoelen
Over hun leerdoelen leren kinderen 
stap voor stap ook zelf nadenken. 
Zij  ontdekken bij ons op school waar 
zij goed in zijn, wat zij nog willen leren 
en hoe zij hun werk plannen. Zo zijn 
zij straks helemaal klaar voor een 
 vervolgstap: soms terug naar de basis-
school, een andere vorm van (speciaal) 
 onderwijs of de reguliere brugklas.

Werken aan een 
brede ontwikkeling
Onze focus ligt op de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van kinderen. We  besteden 
hier volop aandacht aan in de klas, 
tijdens het begeleid buitenspelen en 
andere activiteiten. Daarnaast zijn taal, 
rekenen, andere kennisvakken en de 
motorische en creatieve ontwikkeling 
natuurlijk belangrijk. Leerlingen krijgen 
bewegingsonderwijs en creatieve vakken
en een aantal leerkrachten wordt 
 muziekspecialist.

→ Meer informatie over onze visie, ons
  onderwijs en praktische zaken staat
 op rungraaf.nl. Download hier ook
 onze schoolgids

De Rungraaf is een expertisecentrum 
voor onderwijs en gedrag in Eindhoven. 
 Wij zijn dus méér dan een school voor 
 speciaal onderwijs. 

Met Combinatie Jeugdzorg bieden 
wij zorg en onderwijs op een aantal  
 medisch kinderdagverblijven in 
 Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard.

Ook delen wij onze expertise in  gedrag 
door peuterwerk, kinderopvang en 
 regulier onderwijs te ondersteunen,  
te  adviseren en te versterken. 
Zo  verzorgen wij workshops, training, 
scholing en coaching.

Wij investeren graag in de onderwijs-
professionals van morgen. Stagiair(e)s 
krijgen bij ons alle ruimte om te groeien 
en wij leren weer van hun kennis en 
frisse blikken.

→ Meer informatie en folders zijn te vinden 

 en te downloaden op onze website

 rungraaf.nl

Expertisecentrum De Rungraaf

De Rungraaf in Eindhoven biedt speciaal onderwijs 
aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wij helpen 
kinderen bij het leren omgaan met anderen en het 
ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. 
Onze positieve benadering en duidelijke routines zorgen 
voor een veilige leeromgeving met warmte, rust en 
structuur. Dankzij onderwijs en begeleiding op maat 
kunnen kinderen bij ons hun talenten en zelfvertrouwen 
ontwikkelen, op weg naar hun volgende stap.

Onze benadering is positief: 
we kijken vooral naar wat 
wél goed gaat

Op De Rungraaf werken leerlingen aan dezelfde doelen als op een basisschool. 
 Onderwijs en begeleiding passen wij aan, aan ieders leer- en  ontwikkeltempo. 
We maken onder meer gebruik van iPads, voor meer gepersonaliseerd leren.

Wij kijken vooral naar wat wél goed gaat. Daarop bouwen wij door. Zo haalt 
ieder kind binnen zijn mogelijkheden en  beperkingen alles uit zichzelf. 


