
Onderwijs op maat in een reguliere school dichtbij huis. Dat is de 
kern van het ‘Groep in school model’ waarmee passend onderwijs 
wordt geboden aan leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig 
hebben.
Het Groep in school model is bestemd voor groepen leerlingen die 
een speciale onderwijsbehoefte hebben welke niet te realiseren is 
binnen de reguliere groepen. Het unieke van het model is dat de 
kinderen voor wie het bedoeld is niet naar een school voor speciaal 
onderwijs hoeven.

•  Leerlingen met een cluster 2 indicatie 
(een taalontwikkelingsstoornis - TOS) 

•  Leerlingen met een verstandelijke beperking 
(Zeer Moeilijk Lerend -ZML)

•  Leerlingen met internaliserende  
psychiatrische problematiek 
Met name leerlingen met autisme

PASSEND ONDERWIJS MET HET 
GROEP IN SCHOOL MODEL



WWW.PASSENDONDERWIJS-ALMERE.NL

Voor meer informatie: PCB De Dukdalf

bezoekadres   Makassarweg 68
 1335 HZ Almere Buiten
telefoon  036 532 50 89
website  www.dukdalf-almere.nl

Van de ouders wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van de school onderschrijven. 
Dit betekent dat de leerlingen aan alle activiteiten en vieringen meedoen.

Structuurgroep voor 
leerlingen met internaliserend 
psychiatrische problematiek
Dit onderdeel van het Groep in school model 
is met name ontwikkeld voor leerlingen van 
groep 4 tot met groep 6 met een stoornis in 
het autistisch spectrum. 

Het onderwijsprogramma in de groep is 
afgestemd op de behoefte van de leerlingen. 
Deze leerlingen wordt een specifiek 
leerklimaat aangeboden met zo weinig 
mogelijk prikkels en zoveel mogelijk structuur 
in tijd, ruimte, taken en relaties. Instructies en 
verwerkingen worden grotendeels individueel 
of in een kleine groep aangeboden. In het 
onderwijsprogramma voor deze leerlingen 
worden doelen geformuleerd op zowel 
cognitief (kennis) als sociaal emotioneel 
gebied.

Team rondom de leerling
De leerlingen worden intensief begeleid door 
een team dat bestaat uit een speciale
groepsleerkracht en een onderwijsassistent, 
die door een begeleider onderwijs worden 
ondersteund.

Integratie
Integratie is van groot belang voor de 
sociale ontwikkeling van leerlingen en het 
bevorderen van hun zelfredzaamheid. Voor 
alle leerlingen in de school betekent integratie 
een meerwaarde. Het biedt leerlingen de 
mogelijkheid sociale netwerken op te bouwen 
en te leren omgaan met elkaar. Dat leerlingen 
in een speciale groep zitten betekent dan ook 
allerminst dat zij een buitenbeentje zijn in de 
school. Zij integreren volop tijdens diverse 
onderwijsactiviteiten en ook groepsgewijs bij 
gezamenlijke activiteiten van de school, zoals 
excursies, projecten enzovoort.
Het uitgangspunt van het Groep in school 
model op De Dukdalf is dat de leerlingen 
in groep 8 regulier onderwijs volgen en 
uitstromen binnen het regulier voortgezet 
onderwijs.

Toeleiding
Mocht u meer informatie over de groep 
willen dan kunt u contact opnemen 
met basisschool De Dukdalf. Ook bij 
toeleiding naar deze groep dient er contact 
opgenomen te worden met de intern 
begeleider van De Dukdalf.
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