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Indeling leerlingen  

 

N
ie

u
w

s 

Beste ouders / verzorgers, 

Met deze extra nieuwsbrief krijgt u informatie over de 

manier waarop we leerlingen vanaf het komende schooljaar 

gaan indelen bij Impuls. 

Wij vertellen eerst over de aanleiding en de achtergronden 

van deze wijziging. Daarna hoe de groepsindeling er uit 

komt te zien. 

De groepsindeling van uw kind ontvangt u maandag 17 juni 

2019. 

Mocht U vragen hebben over de inhoud van deze 

nieuwsbrief dan kunt u dit bespreken tijdens het 

rapportgesprek van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

Impuls             077 354 22 07 

Lingsterhofweg 1            impuls@ogbuitengewoon.nl 
5931 MA Tegelen            www.ogbuitengewoon.nl/impuls   

 

mailto:impuls@ogbuitengewoon.nl
https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Waarom een andere indeling?  
Er waren meerdere redenen om de huidige indeling onder de loep te nemen. 

- We werken al een geruime tijd in stromingen. Het is belangrijk om alles 
regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen.   
Uit deze evaluatie bleek dat het werken in stromingen waarbij de 
leerlingen zijn ingedeeld op hun begeleidingsbehoefte nog steeds passend 
is maar wel aangescherpt dient te worden met betrekking tot de 
uitstroom.  

 
- We werken opbrengstgericht.  

Bij binnenkomst van uw kind op school wordt een uitstroombestemming 
vastgesteld. Hierbij mikken we op het hoogst haalbare niveau. Dit wordt 
tijdens de schoolloopbaan gevolgd en indien nodig bijgesteld. Het 

onderwijsaanbod richt zich op de vastgestelde uitstroombestemming.  
Deze werkwijze is echter niet altijd voldoende zichtbaar in de dagelijkse 
praktijk voor alle betrokken leerlingen en ouders.  

 
2. Hoe is de nieuwe werkwijze tot stand gekomen? 

Binnen Impuls heeft een werkgroep een concept geschreven. Het team en 
een klankbordgroep vanuit ouders heeft hier feedback op gegeven. Dit heeft 
tot enkele aanpassingen geleid.  
Vervolgens heeft de werkgroep het plan uitgewerkt in een concrete 
werkwijze. De medezeggenschapsraad heeft de nieuwe werkwijze 
goedgekeurd.   
 

3. Wat zijn uitstroombestemmingen? 
Bij het verlaten van school gaan de leerlingen van Impuls naar één van de 
volgende uitstroombestemmingen: 
- Belevingsgerichte Dagbesteding  
- Activerende Dagbesteding 
- Arbeidsmatige Dagbesteding 
- (Beschut) Werk  
- Vervolg onderwijs 

 
4. Hoe wordt de uitstroombestemming vastgesteld? 

Bij binnenkomst van uw kind op Impuls is er een Startperspectiefbespreking.  
Op basis van informatie vanuit vorige scholen en ouders wordt het 
startperspectief vastgesteld.  
Op 15 jarige leeftijd is er een voortgangsperspectiefbespreking waarin het 

startperspectief wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld. De 
informatie die hiervoor wordt gebruikt zijn de leerresultaten en de 
ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied. De uitstroombestemming staat 
dan in principe vast.  
Als uw zoon/dochter 17 jaar is volgt de transitiebespreking. Hierin wordt een 
tijdsplanning gemaakt voor het uitstroomtraject en vindt een eerste 
verkenning plaats van concrete uitstroomplekken.  
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5. Hoe ziet de nieuwe situatie er uit? 

Vanaf volgend schooljaar werken we met een onderbouw en een bovenbouw.   
De indeling van de onderbouw zal vergelijkbaar zijn met de huidige werkwijze. 
Dit betekent dat de leerlingen vooral worden ingedeeld op hun 
begeleidingsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied en daarnaast op hun 
leermogelijkheden. De indeling van de bovenbouw is gebaseerd op het 
uitstroomperspectief van de leerlingen. Bij het vaststellen van het 
uitstroomperspectief worden verschillende zaken in onderlinge samenhang 
afgewogen zoals leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
redzaamheid en arbeidsvaardigheden.  
Een aparte groep is de onderwijs/zorg groep. Vanwege de intensieve 
begeleidingsbehoefte van deze leerlingen is er geen overgang van onderbouw 
naar bovenbouw maar blijven deze leerlingen in deze groep ingedeeld. De 
onderwijs/zorg groep is onderdeel van unit 1.  

In onderstaand schema ziet U dat de benamingen ook gaan veranderen. We 
spreken niet meer van stromingen maar van units”.  Ook krijgen de groepen 
andere namen.  

 

      
 Unit 1 Unit 2 Unit 3 

onderbouw OZG   

OB1 

OB2 

OB3 

OB4 

OB5 

OB6 

 

Bovenbouw 

 

 

OZG 

DB1 

AD1 

AD2 

AD3 

BW1 

Uitstroomperspectief Activerende- / 

Belevingsgerichte 

Dagbesteding 

Arbeidsmatige 

Dagbesteding 

(Beschut) Werk  

Vervolg onderwijs 

 

 

OZG    Onderwijs/zorg groep 

OB.. Onderbouw 

DB.. Dagbesteding  activerend of belevingsgericht 

AD.. Arbeidsmatige Dagbesteding 

BW.. (Beschut) Werk / vervolg onderwijs                                                                     

 


