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Schoolondersteuningsprofiel 2022 

De Atlas 

 

Gegevens school De Atlas 

Chicomendesring 821 

Dordrecht 

088 405 6123 

deatlas@yuliusonderwijs.nl 

https://www.yulius.nl/locatie/de-atlas/ 

Onderwijstype Gespecialiseerd onderwijs / so cluster 4 

 

De Atlas biedt gespecialiseerd onderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Naast de reguliere groepen, is er een Beo klas. 

Wij hebben vier lvb groepen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar 

 

Leerlingen met een internaliserende en externaliserende problematiek zitten bij elkaar in de klas, zodat zij van elkaar 

kunnen leren en optimaal worden voorbereid op de maatschappij. 

 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om uit te stromen naar alle voorgezet onderwijs niveaus: zml, agl, vmbo, havo en 

vwo, zowel regulier als speciaal voortgezet onderwijs. Naast deze eind uitstroom hebben we ook leerlingen die gedurende 

hun basisschoolperiode doorstromen richting een andere vorm van onderwijs, bijvoorbeeld regulier basisonderwijs of sbo. 

Doelgroep Kinderen van 4 tot 12 jaar met (het vermoeden van) een psychische stoornis. 

Specifieke voorzieningen  BINK klas: BinK staat voor Begeleiden in de Klas. Dit programma is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die dreigen vast te 

lopen in het regulier basisonderwijs. Leerlingen waarbij het niet duidelijk is wat de onderwijsbehoefte is of wat een 

leerling nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de basisschool. Kinderen die stagneren op regulier 

onderwijs. Deze kinderen komen 3 dagen naar De Atlas en gaan twee dagen terug naar de reguliere school. Doel is om de 

kinderen weer terug te laten vloeien naar het reguliere onderwijs. Wij begeleiden kinderen en scholen hoe met deze 

kinderen om te gaan. 

 

Kameleon groep: De kameleongroep is voor kinderen die of door geplaatst moeten worden naar zorg of onderwijs maar 

waarvoor even geen passende plek is. Kinderen hebben een TLV. 

https://www.google.com/search?q=so+de+atlas&rlz=1CAEGXD_enNL935&oq=so+de+atlas&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2j69i60.2764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
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Beo: Deze specifieke vorm van behandeling en onderwijs is bestemd voor leerlingen die door hun kinderpsychiatrische 

problematiek moeite hebben om vaardigheden te ontwikkelen. Vaak is de problematiek van het kind het meest zichtbaar 

op school, omdat daar veel vaardigheden van hen gevraagd worden. In deze groep zitten leerlingen met internaliserende 

en externaliserende problematiek. Voor beiden geldt dat zij (nog) niet kunnen functioneren in het reguliere of speciaal 

onderwijs. Bij de aanmelding is een verwijzing (van bijvoorbeeld de huisarts) noodzakelijk. Doel van deze 

onderwijs/zorgcombinatie is om leerlingen (en hun ouders) kortdurend en intensief te begeleiden. Het doel is om ze terug 

te laten stromen naar een passende plek in het regulier of speciaal onderwijs, met een lichtere, ambulante vorm van 

zorg. Leerlingen binnen de Beo-klas krijgen de kernvakken aangeboden. Behandeling en onderwijs is voor kinderen die een 

verwijzing van de huisarts hebben dat ze eerst zorg nodig hebben voordat ze onderwijs kunnen gaan volgen 

 

Oase: Oase is een zorgprogramma voor kinderen die regelmatig worden overspoeld door de dagelijkse prikkels in de klas. 

Zij krijgen de kans om (onder begeleiding) op een rustige plek op adem te komen. 

Specialisten De Atlas heeft drie sociotherapeuten; twee zijn werkzaam bij oase en 1 wordt ingezet in de Bink groep. 

De schoolpsycholoog is vier dagen op school aanwezig. 

Samenwerking  Vanuit de jeugdhulp op school wordt samengewerkt met Indus. Wij hebben tevens regelmatig afstemming met de 

samenwerkingsverbanden om te kijken wat er voor de kinderen noodzakelijk is. Ook wordt samengewerkt met de Yulius 

Kinder Poli. 

 

Voor meer informatie bekijk het schoolplan van Yulius Onderwijs en de schoolgids via www.yulius.nl/locatie/de-atlas/ 


