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Beschrijving onderwijsconcept: 
Wij zijn er voor leerlingen van 4 t/m 14 jaar, met ernstige, 
complexe gedragsproblemen, evt. in combinatie met 
psychiatrische- en/of leerproblematiek. Wij bieden een omgeving 
die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert waardoor 
leerlingen tot hun recht komen. Wij stemmen onze werkwijze af 
met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en met partners in 
het onderwijs en de jeugdhulpverlening.  Ons aanbod is bovendien 
afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.  

 
Onderscheidende voorzieningen: 
Alleen samen met leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze 
netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk 
bieden in onderwijs en jeugdhulp. De Rungraaf werkt nauw samen 
(waar mogelijk onder één dak) met CombinatieJeugdzorg en met 
ZorgOkee om onderwijszorgarrangementen te realiseren voor 
leerlingen waarbij behandeling en onderwijs geïntegreerd zijn of 
waarbij het (nog) niet haalbaar is om de hele schooldag in de klas 
te aanwezig kunnen zijn.    
  
Basisondersteuning: 
Afspraak binnen het Samenwerkingsverband is dat de 
basisondersteuning op de scholen minimaal voldoet aan de 
basisondersteuning zoals vastgelegd in het format 
basisondersteuning november 2018.  
 

School biedt de volgende extra ondersteuning: 
De Rungraaf is een expertisecentrum voor kinderen met omgangsproblemen. In de behandeling, die verweven is met het 
onderwijs, wordt het kind voortdurend ondersteund in zijn contact met anderen. We brengen de ondersteuningsbehoefte van 
een kind (en het systeem) op meerdere gebieden in beeld: 

- Sociaal emotioneel 
- Context, systeem 
- Taal/spraak 
- Didactisch 
- Leerkracht/begeleiding/klassen, omstandigheden, organisatie 

Op deze manier is het overzichtelijk en kan er goed gekeken worden welke middelen nodig zijn  
om een kind (volledig) deel te laten nemen aan het onderwijssysteem. 
In de piramide beschrijven we de mate van ondersteuning die een leerling nodig heeft                                                                        
om aan het onderwijs deel te nemen. Het bovenste driehoekje is met name van toepassing                                                                    
als een leerling bij ‘sociaal gedrag’ en ‘leren leren’ (dus voorwaarden om op alle gebieden                                                              
binnen een context van een groep tot ontwikkeling te komen), zeer intensieve ondersteuning vraagt,                                                         
zodanig dat behandeling en begeleiding niet meer volledig in de groepssituatie mogelijk is.                                                                
Alle teamleden denken vanuit dezelfde onderwijskundige visie om ortho-didactisch en ortho-pedagogisch ambitiegericht te 
werken aan de hand van het 4D-model (data-duiden-doelen-doen). Binnen deze structuur bieden we per vak een 
basisarrangement, talentenarrangement en intensief arrangement aan. Aan leerlingen die nog meer ondersteuning nodig 
hebben bieden we een zeer intensief arrangement.                                                                                                                                             
- Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders 
en het schoolteam.                                                                                                                                                                                      
- Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de 
ideeën en oplossingen van leerlingen.                                                                                                                                                
- Leerkrachten werken samen met ouders (en eventuele hulpverleners). Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij 
de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.                                                                                         
- Leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTI-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. 
Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders en collega’s en eventueel met andere 
betrokkenen.                                                                                                                                                                                                           
De teamleden volgen interne scholing en een aantal medewerkers volgen op eigen initiatief cursussen of opleidingen om in hun 
onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen 

 
 

 

 
School richt zich op het verhogen van de basisondersteuning ten aanzien van: 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen met comorbiditeit (gedragsproblemen/psychiatrische problematiek etc.), en de doelgroep 
ZMOLK  

1 Voor meer informatie over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van school. 


