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Gespecialiseerd Onderwijs / so cluster 4
Lombardia biedt gespecialiseerd onderwijs van groep 1 tot en met groep 8.
De klassen bestaan uit maximaal 14 leerlingen. De leerkrachten worden tijdens een gedeelte van de week ondersteund
door een onderwijsassistent.
Lombardia werkt vanuit een leerstofjaarklassensysteem, kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de
klas. Binnen dit systeem wordt er, indien nodig, gedifferentieerd in het niveau van de lesstof. Dit differentiëren kan zowel
naar beneden als naar boven toe plaatsvinden.
Bij het geven van instructie wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel. Vanaf groep 6 wordt er voor de
vakken rekenen, taal en spelling gewerkt met Snappet (op tablet of chromebook). In deze groepen wordt er heel
doelgericht gewerkt aan doelen die leerlingen dienen te beheersen, passend bij hun uitstroombestemming.

Doelgroep

De leerlingen hebben de mogelijkheid om uit te stromen naar alle voorgezet onderwijs niveaus: zml, agl, vmbo, havo, 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.
Lombardia biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar, die door psychische problemen extra
ondersteuning nodig hebben bij het leren.
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Specifieke voorzieningen

Specialisten

Samenwerking

Specifieke voorzieningen:
- Structuurgroep: specifieke groep met internaliserende of angstige leerlingen die nog meer behoefte hebben aan
rust en structuur in planning en de klas.
- Boomgaard groep: structuurgroep met zorgbehoevende leerlingen. Bedoeld voor leerlingen die langdurig thuis
hebben gezeten of doorstromen vanuit een zorgtraject om zodoende op een rustige gestructureerde manier terug
te stromen binnen het onderwijs.
- Rustklas: Lombardia maakt gebruik van PBS: positive behaviour support. Gekoppeld aan PBS is een stappenplan,
stap 3 is de rustklas. Hier kunnen kinderen tot rust komen bij de schoolcoach en leerlingcoach.
Samenwerking met onderstaande specialisten:
- School/leerlingcoach: individuele begeleiding en begeleiding van groepjes leerlingen.
- Leesspecialist. Leerlingen die moeite hebben met lezen, krijgen begeleiding van een leesspecialist. Naast het
niveau van lezen wordt gewerkt aan de motivatie en het leesplezier van leerlingen.
- Leerlingen met een taal- spraakproblematiek kunnen met een verwijzing op school logopedische begeleiding
volgen. De logopediepraktijk is twee dagen per week op Lombardia gevestigd.
- SOVA/ bewegingsspecialist: Middels bewegende interactieve activiteiten wordt gewerkt aan de sociale
vaardigheden van de leerlingen. Dit wordt wekelijks groepsgewijs aangeboden vanaf groep 4.
- Theater Leerkracht: Lombardia 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.
- Sociotherapeut. Aan de Boomgaard groep is een fulltime sociotherapeut/ orthopedagoog gekoppeld. Deze draagt
zorg voor de begeleiding van de leerlingen van deze groep en onderhoudt intensief contact met ouders en externe
betrokkenen.
Lombardia heeft een regiofunctie en werkt nauw samen met de diverse samenwerkingsverbanden vanuit de regio waar
onze leerlingen vandaan komen. Lombardia werkt nauw samen met de Onderwijs-zorgpoli van Yulius Zorg.

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