Ieder kind verdient het beste onderwijs en de ondersteuning
die hij of zij nodig heeft. Sommige kinderen hebben meer extra
ondersteuning en hulp nodig. Vanwege het leren, gedrag, de
spraak-taal of iets anders.
Dan is het vinden van een goede school zeker zo belangrijk.

START

Almeerse
leerlingen
in het
basisonderwijs
volgen in
Almere het
onderwijs dat
bij hen past.

• Uw kind is 3 ½ jaar en moet naar school als het 4 jaar is.
• U meldt uw kind op de basisschool aan als het 3 ½ jaar
oud is.
• U wilt als ouder de beste school voor uw kind en kiest
het liefst de school bij u in de buurt.

KIEZEN

• Gaat uw kind naar een speciale voorschoolse
voorziening?
• Heeft uw kind misschien iets extra’s nodig en kan de
school in de buurt dat niet bieden?
• U moet op zoek naar een andere, beter passende school.
• Bespreek met de leidsters en/of consultatiebureau wat de
beste school voor uw kind kan zijn. Passend Onderwijs
Almere kan ook om advies gevraagd worden.

AANMELDEN
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• U gaat naar de school van uw keuze en neemt alle
belangrijke gegevens mee. Ook is het belangrijk dat
peuterspeelzaal gegevens aan de school geeft. U geeft
hiervoor uw toestemming.
• De school kijkt samen met u of ze de extra ondersteuning
kunnen bieden.
• De school beslist binnen 6 weken (soms 4 weken extra)
of ze kan bieden wat uw kind nodig heeft.
• De school waar u uw kind aanmeldt helpt als het nodig is
met het zoeken naar een andere school.
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INSCHRIJVEN &
NAAR SCHOOL

• U heeft de best passende school voor uw kind gevonden.
• U schrijft uw kind in.
• Alle stappen zijn gedaan, uw kind kan als het 4 jaar is
naar school.
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3½ JAAR EN DAN?

Speciaal basisonderwijs (SBO)
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INSCHRIJVEN &
NAAR SCHOOL

bezoekadres
Grote Markt 2-1
1315 JG Almere
postadres
Postbus 10130
1301 AC Almere
telefoon
036 76 70 200
e-mail
info@passendonderwijs-almere.nl
website
www.passendonderwijs-almere.nl
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Haven

De Archipel (regulier)
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SBO DE BOMBARDON
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DE POLDERHOF licht en medium
Buitenhof 93, 1354 GR Almere
t 036 531 0271

SBO DE KLIMOP
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HET SPECTRUM licht en medium
Regenboogweg 47, 1339 ET Almere
t 036 535 2222

SBO DE KLIMOP
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SBO DE WATERTUIN
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ALEXANDER ROOZENDAAL
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SO OLIVIJN
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DE ARCHIPEL

Ten Harmsen v.d. Beekpad 6, 1336 BK Almere
t 036 545 1462
Rossinistraat 5, 1323 BP Almere
t 036 536 4814
Churchillweg 3, 1314 RA Almere
t 036 533 3548

Marathonlaan 7, 1318 ED Almere
t 036 549 1917
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SO DE BONGERD

Boomgaardweg 8, 1326 AD Almere
t 036 549 1916

SO is de afkorting van Speciaal Onderwijs. Het SO is bedoeld voor kinderen die veel ondersteuning nodig
hebben. De klassen in het SO zijn kleiner en er is nog meer specialistische
kennis aanwezig.

Heeft uw kind veel moeite met taal of
communicatie of hoort het slecht dan
kan hij/zij mogelijk in aanmerking
komen voor een TOS of slechthorend
(SH) arrangement.

Stad 2

Simon van Collemstraat 7, 1325 NA Almere
t 036 537 3560

Speciaal onderwijs

TOS taalontwikkelingsstoornis

Stedenwijk

Poort

Voor meer informatie over
Passend Onderwijs Almere, bekijk
de website of neem contact op.
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Buiten 1
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SBO is de afkorting van Speciaal
Basis Onderwijs. Op SBO scholen zijn
de groepen kleiner dan in het regulier
onderwijs (maximaal 14 kinderen),
waardoor er meer aandacht kan zijn
voor de specifieke onderwijsbehoefte
van het kind.
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DE OMNIBUS licht en medium
J.J. Slauerhoffstraat 53, 1321 HE Almere
t 036 536 3125

(intensief/speciaal onderwijs)
J.J. Slauerhoffstraat 53, 1321 HE Almere
t 036 536 3125
Maldivenweg 45, 1339 PP Almere
t 036 521 4791

11 TAALCENTRUM

Sesamstraat 1, 1313 GS Almere
t 036 767 0520

De Archipel is een brede school. Kinderen volgen het onderwijs in de reguliere groep. Door de samenwerking
met deelnemers als de peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang, kinderopbouwwerk,
logopedie en kinderoefentherapie
wordt er gewerkt aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar, zowel voor, tijdens als na schooltijd.

Taalcentrum

Het Taalcentrum Almere is een school
voor kinderen die de Nederlandse
taal niet of onvoldoende spreken en
begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers
zijn, dus kinderen die nog maar kort
in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die in Nederland zijn geboren, maar Nederlands niet als tweede
taal spreken.

