
Het Schreuder College Taborstraat is een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs. Jongeren die in 
het reguliere onderwijs zijn vastgelopen, krijgen bij 
ons een nieuwe kans. Het perspectief van de leerling 
staat daarbij centraal. Ons doel? Het behalen van 
een diploma, doorstroom naar een vervolgstudie of 
uitstroom naar een MBO-studie. 

De ontwikkeling van de leerling staat centraal, maar 
dat betekent niet dat alle problemen die de leerling 
meebrengt, in één keer zijn opgelost. Door gerichte 
aandacht helpen wij onze leerlingen zich emotioneel, 
sociaal en cognitief zo optimaal mogelijk te ontwikke-
len. Dit doen we door onderwijs met ondersteuning 
van een intern begeleider, mediator, dramathera-
peut, gedragswetenschapper en een maatschap-
pelijk deskundige te combineren. En door ouders/
opvoeders zo veel mogelijk te betrekken. Zodat 
de jongere inzicht krijgt in zijn gedrag en regisseur 
wordt van zijn eigen bestaan. 

Het Schreuder College Taborstraat biedt onderwijs 
aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met gedrags-
uitdagingen. In onze school krijgen jongeren met 
gedragsproblemen extra aandacht en ondersteuning. 
Alles is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van 
competenties. Doordat we duidelijkheid en voorspel-
baarheid bieden en leerlingen leren omgaan met hun 
uitdagingen, is er weer ruimte om zich te richten op 
het halen van een diploma.

Dit zeggen ouders,  
leerlingen en leerkrachten!

Schreuder College Taborstraat

- Mediator -

“Er is altijd iemand 
waarmee je kunt praten 
en dan snap je beter 

hoe je het kunt oplossen“
- Leerlingen -

De leerlingen

‘Een school waar je jezelf leert  
tegenkomen en ontwikkelen’

“Ondanks alles  
wat er m et m ij n  

kind speelde, h eb ik m e 
altijd geh oo rd g e voeld! “

- Ouders -

“Oplossingsgericht  
en uitgaan van  

mogelijkheden, dat is het 
ken merk van de m ensen 

die hier werken“



Wil je meer weten over het  
Schreuder College Taborstraat,  
neem dan contact op met de school:
T 088 - 9962920
E: taborstraat@horizon.eu 

www.altrahorizononderwijs.nl

Onze school werkt in kleine groepen, met een vaste 
groepsleerkracht aangevuld met vakleerkrachten. 
Een prikkelarme inrichting, duidelijke regels en een 
herkenbare lesstructuur dragen bij aan de voorspel-
baarheid die onze leerlingen nodig hebben. De inde-
ling van klassen baseren we op de leeftijd, het niveau 
en de problematiek van de leerling. De schooldag 
start om 9.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.

Ons lesaanbod bestaat uit VMBO-tl en HAVO. In beide 
richtingen bieden we een groot aantal profielen en 
uitstroomrichtingen aan. De intern begeleider draagt 
zorg voor de onderwijskundige aanpak en kijkt samen 
met de jongere naar mogelijke uitstroommogelijkheden 
of heel praktisch: de aanpak van lestaken. Leerdoelen 
worden in een ontwikkelingsperspectief vastgelegd, 
zodat helder is welke ontwikkelgebieden aandacht 
nodig hebben om het gestelde doel te bereiken.

Klaar op het Schreuder College Taborstraat? 

Ondersteuning
Ons onderwijsaanbod

De school

We zijn een Veilige School, we besteden veel aan-
dacht aan het pedagogisch klimaat. Gesprekken met 
de mediator/maatschappelijk deskundige, oefenen 
van moeilijke situaties met de dramatherapeut en 
coaching door de gedragswetenschapper ondersteu-
nen de leerling in het herkennen en erkennen van 
grenzen. Dat betekent niet dat we alle obstakels voor 
de leerling wegnemen, maar dat we kijken welke 
ervaringen de leerling nodig heeft om persoonlijke 
ontwikkeldoelen te bereiken. 
 

Leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs, MBO 
of HBO. Tussentijds terugstromen naar regulier of 
een ander VSO is ook mogelijk. Maatwerk per leer-
ling, passend bij het eigen perspectief. 


