
Buitengewoon
    onderwijs

Zowel landelijk als provinciaal wordt geconstateerd dat een aantal 

leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften heeft die binnen 

het huidige onderwijssysteem niet geboden kunnen worden. Dit 

kan leiden tot gedragsproblematieken met als gevolg dat sommige 

kinderen tijdelijk of langdurig uitvallen van school . 

                      Meer informatie over                                                                             
                     deze specifi eke vorm                                    
                van onderwijs-zorg kunt u 
                   krijgen via de school.

Contactpersonen:  
Directeur Marco Aarnoudse 

of teamleider Jannie Vogel van 
SBO De Akker/SO De Rank

Telefoonnummer: 
0184 – 410 220

E-mail:
info@sbodeakker.nl

Speciale onderwijsvoorziening op de zorgboerderij
Ook de scholen SBO de Akker en SO de Rank uit Sliedrecht 
ondervonden dit in de dagelijkse praktijk. Daarom is in 2019 
een samenwerking gestart met Stichting Zorgboeren Zuid-
Holland voor ‘Buitengewoon Onderwijs’. Zorgboerderij 
“Care for You” in Bleskensgraaf is op dinsdag, woensdag 
en donderdag een uitvalsbasis van de scholen. 
Leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn uitge-
vallen ontvangen intensieve begeleiding tijdens 
het onderwijs dat hen op de zorgboerderij 
gegeven wordt.    

Samrig  ‘Butew Odej’’



Werkwijze
De leerlingen volgen het onderwijs gegeven door de docenten zoals ze 
gewend zijn op hun eigen school, afgewisseld met ondersteunende 
praktische lessen gegeven door de begeleiders op de zorgboerderij. Van-
uit de visie ‘zo normaal mogelijk’ is de plaatsing in principe tijdelijk van 
aard en terugkeer naar school het perspectief.  De doelen zijn hier ook op 
gericht. Binnen de samenwerking is onderwijs-zorg-begeleiding-
dagbesteding met elkaar verweven, zodat er een integrale aanpak is voor 
de leerlingen. Ontwikkelen, leren, onderwijzen en handelen is hierbij lei-
dend. 

Voor wie?
Het huidige traject is met name bestemd voor leerlingen 
in de leeftijd van 4-12 jaar. De scholen bieden de mo-
gelijkheid om het Buitengewoon Onderwijs ook voor 
leerlingen van andere scholen toegankelijk te maken. 
Neem voor meer informatie contact op met de con-
tactpersonen vanuit de scholen. 
(zie de informatie in het bruine kader op de voorkant)

Samrig  ‘Butew Odej’’


