
Leren en ontwikkelen

Onderwijs van
De Parkklas

De Parkklas biedt een nieuwe kans aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking en
ondersteuningsbehoeften waar voorheen geen passende onderwijsplek voor beschikbaar was. Er
wordt gestreefd naar optimale ontwikkeling van elk individu binnen zijn/haar mogelijkheden.
Wat de Parkklas zo uniek maakt, is het dagprogramma waarin onderwijs, zorg en
vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden. 

Kinderen voorbereiden op een goed leven
Het team levert specifieke deskundigheid vanuit
zowel het onderwijs als de zorg. Samenwerking met
ouders/verzorgers is hierbij een belangrijk element.

Doordat aan basisvoorwaarden zoals kleinschaligheid,
voorspelbaarheid, veiligheid en prikkelregulatie wordt

voldaan, kunnen leerlingen zich optimaal
ontwikkelen. Niet alleen op cognitief en
sociaal-emotioneel gebied, maar ook in sociale
vaardigheden en persoonlijke groei. Zo worden zij
voorbereid op een goed leven en functioneren binnen
de maatschappij.
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Doelgroep
De Parkklas is er voor leerlingen van 11 tot 16 jaar met
een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met
één of meer van de volgende kenmerken: 
- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
waarbij een kleinschalige en prikkelarme
leeromgeving vereist is;
- Leerlingen met een laag sociaal-emotioneel
ontwikkelingsniveau;
- Leerlingen met behoefte aan een integrale aanpak
van de problematiek;
- Leerlingen met behoefte aan continuïteit van
begeleiding en locatie gedurende een dag en met een
afwisseling tussen inspanning en ontspanning;
- Leerlingen die externaliserend gedrag of extreem
internaliserend gedrag vertonen door gevoelens van
onveiligheid, overvraging en/of onvoldoende nabijheid
en afstemming;
- Leerlingen die behoefte hebben aan een combinatie
van onderwijs, behandeling en begeleiding om zich te
kunnen ontwikkelen.

Werkwijze
De Parkklas biedt op alle doordeweekse dagen een
volledig dagprogramma waarin onderwijs, zorg en
vrijetijdsbesteding worden geïntegreerd. Door de
kleine klas van maximaal 5 leerlingen, heerst er een
veilige en vertrouwde sfeer en kunnen prikkels
gereguleerd worden. Er zijn altijd een leerkracht en
schoolcoach aanwezig in de klas.

In de Parkklas wordt gekeken naar de mogelijkheden
van de leerling en wat er nodig is om hem/haar tot
bloei te laten komen. De Parkklas richt zich erop dat
iedere leerling zich binnen zijn/haar mogelijkheden
kan ontwikkelen, succeservaringen opbouwt en met
plezier naar school gaat. Er wordt veel aandacht

besteed aan zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en
persoonlijke groei. Sport, bewegen, gezondheid,
creativiteit en verbinding met de natuur spelen hierin
een grote rol. Ook leren en/of onderhouden de
leerlingen basisvaardigheden op gebied van o.a. taal,
rekenen en wereldoriëntatie.

De Parkklas biedt een kleinschalige, voorspelbare en
prikkelarme onderwijssetting aan kinderen die dat
nodig hebben. De Parkklas speelt een belangrijke rol
in het vinden van een passende en duurzame
uitstroombestemming voor de leerling, zoals
wonen/werken, dagbesteding of doorstromen naar een
ZML-school.

Meer weten?
De Parkklas is een onderdeel van Beekdal, school voor
voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort. Meer
informatie over Beekdal en De Parkklas kunt u vinden
op de website: www.shlonderwijs.nl/beekdal.

Wilt u een leerling aanmelden of eens een kijkje
nemen bij De Parkklas? Neem dan contact op met
085-0660700 of stuur een mail naar:
beekdal@shlonderwijs.nl.


