DIT IS
DE TRIANGEL
Niet alle kleuters zijn in staat probleemloos groep 1 en 2 van het
(speciaal) basisonderwijs te volgen. Voor de onderwijskundige
toekomst van deze 4, 5 of 6-jarigen is het van groot belang dat de
redenen waarom zij niet tot hun recht komen haarscherp in kaart
worden gebracht.

Als onderdeel van De Bombardon is De Triangel daar bij uitstek
geschikt voor. Kleuters worden er maximaal een half jaar geobserveerd en behandeld. In die periode wordt een goed beeld
geschetst van hun onderwijsbehoeften, de mogelijkheden voor
optimale scholing en hun gezinssituatie. Dankzij een nauwe samenwerking met Fornhese Almere, kinder- en jeugdpsychiatrie
van GGz Centraal, kan tijdens de observatieperiode bij De Triangel worden beoordeeld of al dan niet sprake is van problematiek waar kinderpsychiatrie aan te pas moet komen.

De Triangel is bedoeld voor
•K
 leuters van wie de ouders behoefte hebben aan diagnostiek en/of behandeling van hun kind in combinatie met speciaal basisonderwijs. Het kan
hierbij gaan om kinderen die geschorst zijn in het reguliere basisonderwijs
of daar uit verwijderd dreigen te worden.
• Kleuters bij wie een kinderpsychiatrische stoornis wordt vermoed die echter
nog niet is onderzocht of vastgesteld.
• Kleuters die als gevolg van een kinderpsychiatrische stoornis in de klas veel
probleemgedrag vertonen waarvoor een speciale behandeling noodzakelijk is.
• Kleuters met langdurig ernstige gedragsproblemen.
• Kleuters met een - vermoedelijk IQ niet lager dan 75 - 80.
• Kleuters van wie de ouders bereid zijn deel te nemen aan de intensieve
samenwerking tussen Fornhese Almere en De Bombardon.
De Triangel is niet bedoeld voor kleuters met uitsluitend gedragsproblemen in
de thuissituatie. Voor deze kinderen kan via Bureau Jeugdzorg hulp worden
aangevraagd.

Dit is het traject
Ouders die menen dat hun kleuter voor het Triangeltraject in aanmerking kan
komen, kunnen hun kind aanmelden bij Passend Onderwijs Almere. Voor plaatsing in de Kleuterbehandelgroep De Triangel is ook een verwijzing naar Fornhese
Almere nodig. Dit kan via de jeugdarts.
In een startgesprek wordt door een intern begeleider of de orthopedagoog van
De Bombardon en een contactpersoon van Fornhese Almere met de ouders
besproken hoe de komende 4 tot 6 maanden er voor hun kind uit zullen zien,
zowel op het gebied van onderwijs, als vanuit Fornhese Almere. In het gesprek
wordt duidelijk welke doelen worden gesteld in de klas en welke (aanvullende)
onderzoeken zullen plaatsvinden. Iedere zes weken vindt een evaluatiegesprek
plaats met de ouders, de leerkracht en de behandelaar van Fornhese Almere.
Na 3 à 4 maanden volgt een adviesgesprek waarin de conclusie van alle
observaties en onderzoeken wordt besproken. Op basis daarvan geeft
De Bombardon een bindend schooladvies. Fornhese Almere geeft een advies voor eventueel verdere behandeling.

De ouderbegeleiding door Fornhese Almere vindt gescheiden plaats van de
gesprekken met de leerkracht. Op indicatie kan via Bureau Jeugdzorg Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) worden aangevraagd voor gezinnen met
een kind op De Triangel.
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Dit zijn de diagnostische onderzoeken
•A
 an de hand van een psychologisch onderzoek wordt de intelligentie van de
kleuter gemeten. Ook wordt gekeken naar de mate van aandacht, concentratie en geheugen van het kind. Per kind wordt afgesproken wie dit onderzoek uitvoert, de orthopedagoog van De Bombardon of een medewerker
van Fornhese Almere.
• Een kinder- en jeugdpsychiater onderzoekt op De Bombardon kleuters bij
wie een kinderpsychiatrische stoornis wordt vermoed.
• De sturend behandelaar van Fornhese Almere voert gesprekken met ouders
over de ontwikkeling van hun kind en de gezinssituatie waar de ouders zelf
uit komen.
• Indien gewenst kan onderzoek naar de motoriek van een kind worden gedaan. Ook vullen ouders vragenlijsten in.

Dit is De Bombardon
De Bombardon is een school voor speciaal basisonderwijs die als uitgangspunt
heeft dat kinderen zich (weer) succesvol voelen in de school. Daartoe biedt De
Bombardon kinderen een leeromgeving waarin veel structuur geboden wordt.
Duidelijke regels en afspraken maken de school voorspelbaar voor de leerlingen.
De medewerkers zijn gericht op het bevestigen van gewenst en positief gedrag
van de kinderen die daardoor met plezier naar school gaan. Door een breed,
hoogwaardig onderwijsaanbod worden de kinderen geboeid en uitgedaagd om
zich optimaal te ontwikkelen. Alles is gericht op het creëren van optimale kansen
voor de kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
In de Kleuterbehandelgroep De Triangel zijn acht plaatsen. Het onderwijsaanbod
op De Bombardon wordt aangepast aan de hulpvraag van deze kinderen. De
pedagogische aanpak heeft voorrang op de didactische en cognitieve (=kennis)
doelen. Een kind dat met plezier naar school gaat, zal uiteindelijk tot optimale
prestaties komen.
Contact met de ouders en verzorgers is uitermate belangrijk, omdat het bijdraagt
aan een gevoel van veiligheid bij de kinderen, die zich omringd weten door een
warm opvoedkundig klimaat.

	
Dit zijn de stappen voor plaatsing van een
kind in de Kleuterbehandelgroep De Triangel
• Het kind wordt ingeschreven bij De Bombardon.
• Het kind wordt ingeschreven bij Fornhese Almere.
Dit kan op verwijzing van de jeugdarts.
Tijdens schoolvakanties is De Bombardon gesloten, maar kunnen de diagnostische onderzoeken bij Fornhese Almere doorlopen. Aanwezigheid van kind en
ouders bij alle onderzoeken is van groot belang, zodat geen vertraging ontstaat.
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