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Speciaal Basis Onderwijs in de 

regio’s Waalwijk, Loon op Zand, 

Heusden en Altena



VOOR WIE IS HET SPECIAAL 
BASIS ONDERWIJS? 
Wanneer het normale basisonderwijs niet goed past bij een kind 
kan een overstap naar speciaal basis onderwijs een goede oplossing zijn. 

HET SPECIAAL BASIS ONDERWIJS IS BEDOELD 
VOOR KINDEREN DIE:

• meer begeleiding, herhaling of langere tijd nodig hebben 
 bij het maken van schoolwerk

• moeilijke dingen minder snel begrijpen dan gemiddeld 
 op een basisschool verwacht wordt (minder hoge intelligentie)

• door bijvoorbeeld Autisme, ADHD of ADD moeite hebben met
 het volgen van onderwijs

• een gemiddeld tot hogere intelligentie hebben, 
 waarbij minder prikkels en meer structuur belangrijk zijn

• sociaal en emotioneel ondersteuning nodig hebben 
 waarbij rust, voorspelbaarheid en duidelijkheid nodig zijn

• een taalachterstand of taalstoornis hebben

• een achterstand in ontwikkeling hebben

Om dit te bereiken werken we samen met organisaties 
voor jeugdhulp, gemeenten en kinderopvang. 
Het samenwerkingsverband bekijkt en beslist 
over aanvragen voor extra hulp op school en aanvragen 
voor de overstap naar speciaal (basis) onderwijs. 

Het samenwerkingsverband wil ervoor zorgen 
dat alle kinderen passend onderwijs kunnen volgen. 
Zo dicht mogelijk bij huis, passend bij 
de mogelijkheden van een kind.

Het speciaal basis onderwijs 
past bij kinderen die:
• minder zelfstandig kunnen werken
• hulp nodig hebben bij leren
• problemen hebben met hun gedrag Speciaal 
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WAT HEBBEN DE SCHOLEN 
HET ZILVERLICHT & 
DE LEILINDE TE BIEDEN?
• Veel aandacht voor de emoties en gevoelens van 
 een kind en sociaal omgaan met andere kinderen.

• De leerkrachten en ondersteuners hebben extra aandacht 
 voor de behoeften van een kind. 

• Onderwijsassistenten voor begeleiding in kleine groepjes.

• Extra begeleiding is op deze scholen standaard.

• Hulp is op school aanwezig zoals een orthopedagoog, 
 schoolmaatschappelijk werk en logopedie. 

• Kleine klassen (maximaal 18 kinderen).

SBO DE LEILINDE
Perzikstraat 7

4261 KC Wijk en Aalburg
T 0416 33 94 83

WWW.DELEILINDESBO.NL

Rembrandtpark 67 Waalwijk
WWW.SBOZILVERLICHT.NL

Kasteellaan 41 Oudheusden
WWW.DELEILINDESBO.NL

DE LEILINDE

De Leilinde is in onze regio de enige pro-
testants-christelijke SBO school. Leerlingen 
worden op onze school gezien, ervaren ge-
borgenheid en plezier. We gaan op zoek naar 
ieders talenten en helpen onze leerlingen te 
groeien in zelfstandigheid en persoonlijke 
ontwikkeling. We bieden op onze school een 
fijne plek voor leerlingen, waar ze met ple-
zier naar toe komen en zichzelf kunnen zijn!

‘Onze zoon is onrustig, druk en 
wordt snel boos. Met de hulp 
op De Leilinde kan hij beter 
schoolwerk maken en leert 
hij op tijd te kalmeren en niet 
boos te worden.’

HET ZILVERLICHT

SBO Het Zilverlicht is een school waar leer-
lingen naar toe komen om te ontdekken 
waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen 
zijn en wat hun bijdrage kan zijn in de maat-
schappij. Wij hebben extra aandacht voor 
structuur en begeleiding, het leren op eigen 
niveau en de sociaal emotionele ontwikke-
ling. Vandaar ook onze slogan: “Leer met 
plezier en ontwikkel je talenten! ”

PLUSPUNTEN SPECIAAL BASIS ONDERWIJS:
• Aansluiten bij speciale behoeften is normaal
• Extra aandacht is standaard
• Hulp aanwezig op school
• Kleinere klassen
• Aandacht voor emoties en gevoelens

‘Mijn kind is vaak angstig, 
praat heel weinig en heeft 
moeite met veranderingen. 
Op Het Zilverlicht kwam ze 
tot rust. Nu is ze veel vrolijker 
en vertelt ze veel meer.’
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In onze regio zijn er twee scholen voor speciaal basis onderwijs. 
De Leilinde in Oudheusden en Het Zilverlicht in Waalwijk.



WIE DOET WAT?
Om te zorgen dat de stappen naar 
speciaal basis onderwijs goed verlopen, 
is het belangrijk dat iedereen die erbij 
betrokken is weet wat zijn of haar taak is.

• Voeren gesprekken met ouders.

• Vullen het startdocument van 
 het samenwerkingsverband in.
• Bespreken de zorgen over 
 een kind met de 
 intern begeleider 
 van  de school.

LEERKRACHT 
NORMAAL BASIS 
ONDERWIJS

• Delen alle belangrijke informatie 
 van een kind met de leerkracht.

• Kiezen de school en melden een 
 kind aan.

• Bespreken de zorgen over een  
 kind met de intern begeleider  
 van de school.

ZORG
PROFESSIONALS

OUDERS 

Er zijn verschillende stappen te nemen bij het vinden van 

passend onderwijs voor een kind. In de aanvullende folder 

‘Passend onderwijs’ van het samenwerkingsverband worden 

deze stappen uitgelegd. 
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‘Mijn dochter heeft al vanaf haar 4e jaar moeite met 
praten. Leren schrijven en lezen is erg moeilijk voor haar. 
Met de begeleiding op Het Zilverlicht heeft ze veel 
sprongen vooruit gemaakt en nog belangrijker, ze 
vindt het daar heel fijn’.

Commisie TAC staat voor 
Toelaatbaarheids- en adviescommissie. 

Deze commissie bestaat uit 
onafhankelijke deskundigen die samen 
bekijken wat het beste bij een kind past 
en hoe hierin het beste kan worden 
voorzien. De commissie geeft advies 
aan het samenwerkingsverband wat 
de beste manier is om voor een kind 
passend onderwijs te organiseren. 
Dit kan zijn via extra hulp op een 
normale school of een overstap naar 
speciaal (basis) onderwijs.



WWW.SAMENWERKINGSVERBANDLHA.NL

Samenwerkingsverband PO LHA

Dodenauweg 2

5171 NG Kaatsheuvel

T 0416 760 770

SBO Het Zilverlicht
SBO Daltonschool De Leilinde

Heusden

Loon op 
Zand

Waalwijk

Aalburg


