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Gegevens school De Wilgen 

Boerhaavelaan 2  

2992 KZ Barendrecht  

088 405 64 25 

dewilgen@yuliusonderwijs.nl 

www.yulius.nl/locatie/de-wilgen/ 

Onderwijsconcept Gespecialiseerd onderwijs / so cluster 4 

 

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

residentiële klas (kortdurende opnames Yulius Zorg in combinatie met onderwijs) en drie  VPO klassen (voorbereidend 

praktijk onderwijs). 

 

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 De Wilgen biedt onderwijs aan ruim 170 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, die door hun psychische 

internaliserende dan wel externaliserende problematiek extra ondersteuning nodig hebben bij het leren.  

Specifieke voorzieningen  Rustklas  

De Wilgen maakt gebruik van PBS: positive behaviour support. Gekoppeld aan PBS is een stappenplan, stap 3 is onze 

rustklas. Hier kunnen kinderen tot rust komen bij de schoolcoach en leerlingcoach. 

 

 

http://www.yulius.nl/locatie/de-wilgen/


       
 

 

VPO klassen 

In deze klassen zitten leerlingen die didactisch niet mee kunnen doen met het aanbod van de andere klassen op De 

Wilgen. Leerlingen die in deze klas geplaatst worden voldoen aan een aantal voorwaarden, er wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar het leerrendement van CITO toetsen, de verwerkingssnelheid en het IQ. De plaatsing in deze klassen gaat 

in overleg met de leerkracht, de CvB en ouders/verzorgers en wordt onderbouwd in het OPP.  

 

Vlinderklas 

In deze klas zitten leerlingen die in de observatiegroep van Yulius Zorg zijn opgenomen en tijdelijk onderwijs bij De 

Wilgen volgen. 

Specialisten Theaterleerkracht: De Wilgen heeft een vakdocent theater. Door theater leren leerlingen zichzelf in de plaats van 

anderen te plaatsen en de schoonheid van ieders verschil te ontdekken. Leerlingen leren naar elkaar te luisteren en 

samen te werken. Daarnaast  kunnen ze oefenen met het vinden van de juiste woorden bij het reflecteren op zichzelf 

en het werk  van anderen.  

 

SoVa leerkracht: De Wilgen heeft een gespecialiseerde leerkracht die wekelijks sociale vaardigheidslessen voor de 

leerlingen verzorgt. In de lessen is ook burgerschap en mediawijsheid verweven.  

 

Sociotherapeut: Aan de Vlinderklas is een sociotherapeut gekoppeld. Deze zorgt voor verbinding tussen behandeling 

en school. De sociotherapeut ondersteunt leerlingen en leerkrachten. 

 

Logopedie: Leerlingen met een taal- spraakproblematiek kunnen met een verwijzing op school logopedische 

begeleiding volgen.  

 

School/leerlingcoach: Individuele begeleiding en begeleiding van groepjes leerlingen. 

Samenwerking  De Wilgen heeft een regiofunctie en werkt nauw samen met diverse samenwerkingsverbanden vanuit de regio waar 

onze leerlingen vandaan komen. Tevens is er een samenwerking met Yulius Zorg voor de leerlingen die daar zijn 

opgenomen. 

 

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

http://www.yulius.nl/locatie/de-wilgen/

