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UITWAAIEN

Jeroen zit op de bank. Zijn moeder maakt in de keu-
ken een heerlijke pasta. Het is 17.00 uur en hij kijkt 
TV. Wat kan hij anders nog doen voordat ze aan ta-
fel gaan? Ze eten vroeg want ze gaan naar de ou-
deravond van school. 
Zijn ogen dwalen af naar de straat. Hij hoort een 
groepje giechelende meiden. Aan de overkant 
staan enkele jongens met hun fiets klaar voor de 
wekelijkse voetbaltraining. Jammer, de kinderen 
uit de buurt kent hij niet.
De benen van Jeroen doen niet altijd wat hij wil en 
leren gaat niet vanzelf. Daarom gaat Jeroen naar het 
speciaal onderwijs. Hij denkt aan zijn vrienden van 
school. Zij zien elkaar na school niet. Ze wonen te ver 
bij elkaar vandaan. Samen na school buiten spelen 
of sporten kan niet. En met de fiets naar school kan 
al helemaal niet. Iedereen gaat met de taxi. 

‘Aan tafel!’, hoort hij uit de keuken. Zijn vader komt 
binnen en stormt op het eten af. Hij is al net zo’n 
pastaliefhebber. Het gesprek begint meteen over 
de ouderavond. De school voor speciaal onderwijs 
waar Jeroen nu elke dag drie kwartier voor in de 
taxi moet, krijgt een nevenvestiging in de buurt. 
Leuk, maar zijn ouders hebben nog veel vragen. 
Het wordt een school waar kinderen, die nu naar 
verschillende scholen in de regio gaan, straks sa-
men in één klas zitten. Kinderen met een gedrags-
probleem, een ontwikkelingsachterstand of een 
motorische beperking bij elkaar.
Veel ouders zijn positief maar de ouders van Jeroen 
twijfelen. Is het wel het beste voor hun zoon? Maar 
voor Jeroen voelt het goed. Voor iedereen is de 
weg naar de toekomst anders. We delen talenten 
en toekomstkansen. Samen leer je van elkaar. ‘Wat 
is er nou mooier dan zo’n speciale school dicht bij 
huis? Ook ik kan straks heerlijk uitwaaien op de 
fiets samen met de jongens uit mijn eigen buurt’, 
glundert Jeroen.

UIT-
WAAIEN
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UITWAAIEN
Ik vind het fijn dat ik nu in een 

gezellige klas zit, dat helpt mij 

om te leren en dan kan ik later 

rolstoelmonteur worden. 

Net als Jeroen... 
Bij Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon krij-
gen kinderen uit Venray en omgeving de kans om 
in hun eigen woon- en leefomgeving naar school 
te gaan. Een school voor kinderen die net als Je-
roen een knelpunt ervaren in de ontwikkeling van 
hun talenten als gevolg van een ontwikkelings- of 
gedragsstoornis en/of een motorische beperking. 
In Geijsteren, een kerkdorp van de gemeente Ven-
ray, bieden we speciaal onderwijs dichtbij huis 
met een team van professionals dat alle pijlen richt 
op de mogelijkheden en kansen van leerlingen. We 
hebben oog voor hun beperkingen en leren kinde-
ren hoe ermee om te gaan en om alles eruit te ha-
len wat erin zit. 
Dat doen we in Geijsteren op een bijzondere ma-
nier. Voor elke leerling is de weg naar de toekomst 
anders. Maar waarom leggen ze die niet samen af? 
Wat hen bindt is hun ontwikkelingsperspectief. 
Van elkaar kun je leren. Ongeacht je gedragspro-
bleem, ontwikkelingsachterstand of motorische 
beperking.

Talentencampus Venray
Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon is de 
eerste stap naar het realiseren van een uniek on-
derwijsconcept dat binnen een aantal jaren in 
Venray wordt gerealiseerd. Eén gebouw voor ba-
sisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs, peuterspeelzaal, (specialistische) kin-
deropvang én kinderrevalidatie. Onderwijs, op-
vang en zorg samen onder één dak in een school 
die niet voor niets ‘Talentencampus’ gaat heten. 

Wie ben jij?
Elk kind ontwikkelt zich naarmate het groter en 
ouder wordt. De mate waarin en de wijze waarop 
een kind zich ontwikkelt, verschilt. Onze leerlin-
gen beschikken niet altijd over voldoende zelfstu-
ring, zelfregulering en/of motorische mogelijkhe-
den om die natuurlijke ontwikkeling te maken en 
hebben daarin extra ondersteuning nodig. Om dat 
goed te doen willen we leerlingen begrijpen en le-
ren kennen. 
Wie ben jij? Waar liggen jouw interesses? Wat is je 
voorgeschiedenis? Wat zijn je sterke kanten? Hoe-
veel begeleiding, ondersteuning en sturing heb je 
nodig? Wat is jouw ontwikkelingsperspectief? Hoe 
kun jij het beste leren en wat kunnen en moeten 
wij doen om dat samen met jou te bereiken? 
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Hoe helpen wij leren en ontwikkelen?
Wij gebruiken niet één methode of één aanpak. Dat 
kunnen we ook niet. Leerlingen verschillen van el-
kaar. Elke leerling vraagt om een eigen manier van 
leren. Met andere methodes en hulpmiddelen in 
een andere fysieke omgeving.
Binnen Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon kun-
nen we met de verschillende leeromgevingen aan elke 
leerling de zo optimaal mogelijke omstandigheden 
bieden waarin hij of zij kan leren én zich kan ontwikke-
len. Van een open omgeving met veel ruimte voor zelf-
standig leren en ontwikkelen tot een meer bescherm-
de omgeving met kleine, klassikale groepen en vaste 
leerkrachten en een variant daar tussenin.
En met de kinderrevalidatie van VieCuri Medisch 
Centrum in de school hebben leerlingen de moge-
lijkheid om tijdens schooltijden de noodzakelijke 
revalidatietherapieën te volgen. Dat is een absolute 
meerwaarde.

Expertisecentrum
Wij zijn een school, gericht op goed en opbrengst-
gericht onderwijs. Een expertisecentrum waarin we 
aan ruim 60 leerlingen, van 4 tot 13 jaar verdeeld in 
vijf groepen onderwijs op maat verzorgen. Dat bete-
kent meer dan het overbrengen van kennis alleen. 
Voor al onze leerlingen geldt dat wij hen helpen om 
te kunnen leren en ontwikkelen. 
We zorgen ervoor dat lessen tot de verbeelding 
spreken, voldoende herhaling bevatten en vanuit 
verschillende invalshoeken worden aangeboden. 
We stimuleren en ontwikkelen communicatieve en 
motorische vaardigheden, sociale redzaamheid, 
denkontwikkeling en creativiteit. 

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leer-
lingen is belangrijk. Hoe gaan zij om met gevoe-
lens? Met vriendjes en vriendinnetjes, met ouders, 
zusjes en broertjes? Hoe reageren zij op onbekende 
situaties en hoe zien zij zichzelf? 

Ik vind het fijn dat de juf niet snel boos is 

en dat het mij lukt om niet boos te worden 

als de juf of mijnheer mij aanspreekt. 
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Samenwerking
Ons onderwijs is niet beperkt tot het eigen groepje 
alleen. We werken met een schoolbreed team van 
gespecialiseerde docenten, onderwijsassistenten, 
revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeu-
ten, logopedisten, orthopedagogen en psycholo-
gen. Zij leveren samen een bijdrage aan de ontwik-
keling van onze leerlingen.
Het onderwijs houdt niet op aan de schoolpoort. Wij 
zoeken actief naar samenwerking met ouders. Maar 
ook met de directe omgeving van de school. Met an-
dere organisaties in het onderwijs, in de jeugdhulp-
verlening en in de zorg. 
Voor het realiseren van de Talentencampus in Ven-
ray werken we samen met gemeente Venray, VieCuri 
Medisch Centrum, Dynamiek Scholengroep, Stich-
ting Primair Onderwijs Venray, Stichting Peuter-
speelzalen Venray, Stichting KinderWereld en Kleur. 

Een positieve toekomst
Van hun vierde tot hun dertiende jaar halen we 
samen alles eruit wat erin zit voor een zo kansrijk 
mogelijke toekomst. We werken vanuit een peda-
gogisch optimisme aan de toekomst van alle leer-
lingen. We werken aan hun (zelf)vertrouwen en 
acceptatie, brengen kennis over en leren hen over 
de wereld om hen heen. Een wereld waaraan elke 
leerling een bijdrage wil en kán leveren. 

Uitwaaien
Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon biedt on-
derwijs aan opgroeiende jongens en meisjes die le-
ren om zich van hun mogelijkheden en talenten be-
wust te worden. Ondanks hun beperkingen. Net zoals 
alle andere leeftijdgenoten bereiden zij zich voor op 
een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Ook zij waai-
en uit en trekken met vertrouwen de wereld in.
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Op de kinderboerderij dieren verzorgen 

vind ik het allerleukste.



Wilt u meer weten over de kansen voor 
uw kind bij Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon? 
Wij vertellen u er graag meer over.

Contactgegevens
Gildestraat 7a
5862 AH Geijsteren
077-355 38 55 
info@so-geijsteren.nl
www.so-geijsteren.nl

Onderwijsgroep Buitengewoon bestaat uit scholen en 
diensten met een identiek verhaal: 
Wij zijn er om het maximale te halen uit de talenten 
van kinderen en jongeren met specifieke 
opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Onderwijsgroep Buitengewoon
• Maaskei
• Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon
• Talentencampus Venlo Speciaal Onderwijs 
• Ulingshof
• Velddijk
• Vijverhof
• Wildveld
• Onderwijsgroep Buitengewoon Advies en begeleiding

Tekst BuroMWijs

Ontwerp en opmaak Lef communicatie vormgeving

Fotografie Zebra fotografie en foto’s uit eigen beheer


