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Welkom op de Wijngaard!

De Wijngaard huist in een mooi gebouw aan het Ellertsveld,
temidden van het groen. Er zitten ongeveer 125 leerlingen op onze
school, verdeeld over 8 groepen waaronder een kleutergroep. In ons
gebouw is een naschoolse opvang, een Specialistische Daghulpgroep
van het Leger des Heils waar een samenwerking middels een
Onderwijs ZorgCombinatie onderdeel van is en een Taalgroep.
Op de Wijngaard zijn de groepen gescheiden in onder-, midden- en
bovenbouw. De onderbouw zit bij elkaar op de benedenverdieping,
de midden- en bovenbouwgroepen zitten bij elkaar op het
‘lokalenplein’ op de bovenverdieping. Op de eerste verdieping is
ook een sfeervolle schoolbibliotheek omringd door kantoren van
de ondersteuners in de school zoals de orthopedagoog, logopedist,
schoolmaatschappelijk werkster en het kantoor van de directeur.
De Wijngaard maakt deel uit van stichting Elan, waarin zeven scholen
voor speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs de
krachten hebben gebundeld. Samen maken we het verschil voor
kinderen voor wie het verschil nog niet gemaakt is.

Gewoon als het kan, speciaal als het moet

Op onze school krijgen kinderen dezelfde vakken als in het regulier
onderwijs. Wel hebben zij een specifieke aanpak nodig om tot leren te
komen. Daarvoor staan de leerkrachten de kinderen met alle middelen
waarover zij beschikken terzijde. Bijvoorbeeld met een aangepaste
instructie, een aangepast leertempo of extra hulpmiddelen. Net wat
het kind nodig heeft. De positieve houding die onze leerkrachten
hebben met als uitgangspunt dat leerlingen het altijd 100 % goed
willen doen, is in ons onderwijs van wezenlijk belang.

Meer structuur, meer rust

Op de Wijngaard zitten veel verschillende kinderen. Wat ze delen is
de behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid. Daarom geven
alle docenten op dezelfde manier instructie, aan een instructietafel
die in elk lokaal op dezelfde plaats staat. Pictogrammen en andere
hulpmiddelen zorgen voor extra duidelijkheid. Staat het stoplicht op
rood? Dan is iedereen zelf aan het werk en mag de juf of meester niet
gestoord worden, zodat kinderen die het nodig hebben dan extra
instructie kunnen krijgen. Voor ieder vak wordt er ingespeeld op de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Zo geven we ieder kind precies
de zorg die het nodig heeft. Voor de één betekent dit bijvoorbeeld
wat extra uitleg, voor de ander een extra gesprek of extra oefentijd.
Alles zoveel mogelijk binnen de groep, met de eigen juf of meester.

PBS leert
kinderen goed met
elkaar omgaan.
Dus van elkaar
afblijven, positieve
dingen zeggen, geen
negatieve dingen
zeggen.”
(leerling)

De eerste dag
van Sanne op school, ja
dat voelde als een soort
thuiskomen. Ze mocht
haar verhaal doen, er was
meteen duidelijkheid en
structuur. Ze gaven aan
waar ze aan toe was en
ze kwam vrolijk thuis.”
(ouder)

Ik leer veel meer
op deze school, want
hier krijg je veel meer
hulp. Je hebt drie
hulprondes bij alle
vakken. En bij zo’n
hulpronde krijg je veel
hulp en dat is fijn.”
(leerling)

PBS en De Vreedzame School

Op de Wijngaard werken we met Positive Behavior Support (PBS) en de
methode “De Vreedzame School”. Beiden zijn gericht op het preventief
aanleren van gedrag, het positief bekrachtigen van gedrag en het omgaan met elkaar op een positieve en respectvolle manier. Daar waar
conflicten zijn leren leerlingen dit samen op te lossen of met ondersteuning van een bovenbouwleerling die als mediator fungeert. Mediatoren
leren hoe ze bemiddelen als kinderen in de pauze ruzie hebben. Wordt
de ruzie te ingewikkeld, dan haalt de mediator er een volwassene
bij. Dat is meestal niet nodig. Samen komen ze er vaak prima uit!
Elk schooljaar maken de kinderen in hun nieuwe groep afspraken met elkaar.
Hoe gaan we met elkaar om en wat verwachten we van elkaar? Die afspraken
ondertekenen de kinderen en de juf of meester en worden opgehangen in
de klas. Hiermee krijgt ieder kind een stem en zijn ze samen verantwoordelijk.
PBS ondersteunt alles wat wij doen in de school. PBS is een doelmatige
schoolbrede aanpak waarmee je positief gedrag systematisch stimuleert.
Het resultaat is een rustige en positieve sfeer in de school. Een veilige omgeving die uitnodigt om uit elk kind te halen wat erin zit, waarbij wij niet
kunnen zonder een intensieve samenwerking met ouders.
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