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De Parelklas is een voorziening binnen 
onze school bedoeld voor zeer moeilijk 

lerende kinderen. Het IQ van deze  
kinderen ligt tussen de 35 en de 65, 

waarbij geen sprake is van een  
bijkomende problematiek.  

De Parelklas geeft invulling aan  
passend onderwijs aan kinderen die 

aangewezen zijn op zeer speciale hulp 
in een door ouders gewenste en  

thuisnabije situatie. Het motto van  
onze school “Sfeervol & kansrijk” komt  
duidelijk naar voren in onze Parelklas 

die wordt gekenmerkt door veel  
individuele aandacht, gegeven door 
mensen met de nodige expertise.  

Speciaal waar het moet en regulier 
waar het kan is ons uitgangspunt.   

We bieden in onze Parelklas een  
duidelijke en voorspelbare  
maar ook uitdagende en  

betekenisvolle leeromgeving  
waarin kinderen zich optimaal kunnen 

ontplooien.   
 

Ieder kind in Tilburg goed  
onderwijs. Dit is onze ambitie in het 

kader van partnerschap en  
samenwerking. We willen dat ieder 

kind in Tilburg veilig, gezond,  
gelukkig en kansrijk op kan  

groeien.  
Wat BS De Wegwijzer betreft geldt 
deze ambitie vanzelfsprekend ook 

voor de leerlingen van onze  
Parelklas.   

Omdat we op onze school uitgaan 
van verschillen horen onze  

parelleerlingen er gewoon bij. Zij 
integreren in de reguliere  

groepen en kinderen uit de  
reguliere groepen integreren in 
de Parelklas. Onze parels spelen 

en leren met elkaar en met  
anderen, worden geaccepteerd  

zoals ze zijn, hebben contact met 
de kinderen in de wijk, maken 

speelafspraakjes met vriendjes en 
vriendinnetjes en  

komen elkaar ook buiten de school 
in de wijk tegen. Samen spelen,  
integreren, communiceren en  

leren horen bij onze Parelklas.   
De Parelklas is écht een parel van 
en voor onze school. We zijn er als 

team trots op dat wij dit met  
elkaar mogen en  

kunnen realiseren.   

 

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar  
geplaatst worden en  

blijven meestal tot hun 12de of 
13de verjaardag op onze school.  
In de groep zijn zo’n 10 tot 12  
leerlingen van verschillende  

leeftijden.  


