
3 SBO-scholen hebben nog geen kleutergroep (w.v.  2 een kleutergroep in
oprichting).
8 SBO-scholen hebben 1 kleutergroep.
2 SBO-scholen hebben een ‘brede’  kleutergroep (groep 1-2-3) .
1 SBO-school zou graag een tweede kleutergroep starten.
Meeste kleutergroepen zi jn gestart  in september of oktober ’19.

Veel  scholen hebben 9,  10 of 11 leerl ingen in de kleutergroep
Uitstromende leerl ingen gaan aan het eind van het schooljaar naar:

volgende groep van eigen SBO-school (31 leerl ingen)
een ZML-school (4 leerl ingen)
regul ier basisonderwijs (2)
SO 4 (2)
andere SBO kleutergroep (1)
groep 3 van een andere SBO-school (1)
BEO-groep (1)

7 van de 10 SBO-scholen met een kleutergroep hebben geen tussenti jdse
uitstroom van leerl ingen gehad.
7 van de 10 SBO scholen met kleutergroep hebben 1 leerkracht en 1
onderwijsassistent voor de groep staan (3 scholen hebben minder
formatie voor de klas staan).

GLOBALE UITKOMSTEN

ENQUÊTE
In juni/ jul i  is  de enquête uitgezet naar al le 13 SBO scholen. Al le scholen
hebben de enquête ingevuld in juni/ jul i  (100% respons).  
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8 SBO-scholen met kleutergroep geven de kleutergroep het rapportci j fer
8 t/m 10.  De tevredenheid is  dus hoog.
2 scholen geven een 5 als rapportci j fer.

RAPPORTCIJFER SCHOLEN

Bij  de toeleiding van leerl ingen zien scholen graag dat ze inzage kri jgen
in het dossier,  het kind kunnen observeren op hun eigen locatie en een
kennismakingsgesprek met kind en ouders kunnen houden. Ongeveer de
helft  van de SBO-scholen geeft  aan graag bi j  de t lv-procedure betrokken
te zi jn.

ORIËNTATIE OP SBO-KLEUTERGROEP
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fors external iserend gedrag
fors internal iserend gedrag
ernstige taal/spraakproblematiek
onvoldoende cognit ieve mogeli jkheden
onvoldoende schoolse vaardigheden

REDENEN DAT KINDEREN NIET TOEGELATEN WORDEN TOT DE SBO-
KLEUTERGROEP

(2 scholen noemen zindel i jkheidsproblematiek)

Kinderen hebben een passend aanbod gehad
Kleutergroep zorgt voor andere dynamiek binnen de school
Kinderen hebben goede vooruitgang geboekt
Kinderen kunnen zich in eigen tempo ontwikkelen
Kinderen worden schoolri jp gemaakt
Kinderen kri jgen in een kleine sett ing de t i jd om te laten zien wat ze
kunnen.

SUCCESSEN

Instroom van nieuwe leerl ingen beperken tot 3 momenten per jaar.
Veel  leerl ingen hadden nog geen t lv.
Meer mogeli jkheden voor logopedie/taalontwikkel ing op school.
Meer mogeli jkheden voor motorische ondersteuning (fysio) .
Duidel i jkheid bi j  SCP’s over toelat ing tot kleuter SBO.

VERBETERPUNTEN
Diverse reacties van scholen ontvangen:

De uitkomsten van deze eerste enquête roepen nog veel  vragen op.  In de loop
van school jaar 2020-2021 onderzoeken we of  we een eventuele volgende versie
van de enquête daarom moeten uitbreiden.

De SBO-kleutergroepen voorzien in een behoefte.
In schooljaar 2019-2020 hebben de SBO-kleutergroepen niet geleid tot
minder thuiszitters in de kleuterleeft i jd.
Ook het aantal  kleuter-aanmeldingen voor Speciaal  Onderwijs is  in
schooljaar 2019-2020 niet afgenomen vergeleken met voorgaande jaren.

DEKKEND AANBOD


