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CombiPLUS
Onze school heeft een CombiPLUS. Een speciale klas voor leerlingen tussen 8 en 12 jaar. 
Leerlingen, die op school moeilijk in het gewone onderwijsritme van het speciaal 
onderwijs mee kunnen of door uitval niet (meer) naar school gaan. Door hun gedrag en 
concentratiebeperking hebben deze leerlingen veel meer aandacht en zorg nodig dan een 
gewone klas kan bieden. De CombiPLUS is een kleine groep van maximaal acht leerlingen 
en de klas heeft een eigen ruimte voor een aanvullend begeleidingsprogramma. Helemaal 
op maat voor de leerling. De bedoeling is dat uw kind binnen 1 jaar weer 100% kan 
deelnemen in een gewone klas van speciaal onderwijs.  

Onderwijs en zorg op maat
In de CombiPLUS werkt een team dat bestaat uit één vaste leerkracht en per dag twee 
jeugdzorgwerkers, die intensief met elkaar samenwerken. De leerlingen komen van 
maandag t/m donderdag naar school (8.45 tot 14.15 uur). Op vrijdag zijn de kinderen 
thuis. Wanneer zij daar al aan toen zijn, gaan de leerlingen wennen in een reguliere klas. 
Dit kan een klas zijn van het onderwijs van entrea lindenhout of van een andere passende 
school.

Structuur en duidelijkheid over de indeling van de dag is voor de leerlingen heel 
belangrijk. De schooldag ziet er elke dag hetzelfde uit. Gedurende de dag volgen de 
leerlingen een programma waarin onderwijs en het activiteitenprogramma vanuit de zorg 
ineengevlochten worden aangeboden. De invulling van het gehele programma is helemaal 
op de leerling afgestemd. Het programma wordt op maat aangeboden, dus op het niveau 
van de individuele leerling gericht op de leer- en hulpvraag. Zo krijgt iedere leerling 
onderwijs en zorg, passend bij wat er nodig is. De gedragswetenschapper van onze school 
heeft de regie in de best passende aanpak. Na schooltijd is er een overdracht met thuis. 



Een behandelprogramma voor iedere leerling
De vraag die centraal staat in de CombiPLUS: wat is er nodig om uw kind binnen de 
klas te kunnen laten functioneren? Zo leren de leerlingen bijvoorbeeld omgaan met hun 
emotie. De gevoeligheid voor emoties is vaak hoog en de kinderen krijgen handvatten 
in het omgaan met sterke emotionele reacties op stresssituaties. Ze leren omgaan met 
leeftijdgenoten, volwassenen en met regels. Ook wordt er gewerkt aan het vergroten van 
hun concentratieboog. 

Het zorgprogramma biedt individuele begeleiding en een variatie aan trainingen die 
zich richten op emoties, angsten en het beter leren kennen van jezelf. Ook zijn er 
groepsmomenten om onderwerpen aan bod te laten komen, die voor meerdere of alle 
leerlingen van toepassing zijn. Door samenhang, veiligheid en rust te creëren, bieden we 
de kinderen de mogelijkheid om tot succesvolle leermomenten te komen.  

Samen met thuis
Om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden, is een actieve bijdrage van 
de ouder(s)/verzorger(s) aan de behandeling een voorwaarde. De jeugdzorgwerkers 
bespreken met u de aanpak in de opvoeding en ondersteunen u in het vergroten van 
vaardigheden. Juist die samenwerking tussen school en thuis levert de beste resultaten 
op. Uw kind wordt zo in elke situatie op dezelfde wijze behandeld, waardoor het zich veilig 
en erkend voelt. Voor uw kind is dit een motivatie om het aangeleerde positieve gedrag 
structureel te laten zien. Indien gewenst, is er specialistische begeleiding in de thuissituatie 
om samen aan afgesproken doelen te werken. Ouders krijgen dan bijvoorbeeld 
ondersteuning in het stimuleren en bevorderen van nieuw aangeleerd gedrag van hun kind.

• CombiPLUS is een kleine groep van 6-8 leerlingen. 

• Het programma wordt helemaal op de leerling afgestemd, gericht op 
de individuele leer- en hulpvraag.

• De leerlingen krijgen individuele begeleiding en volgen trainingen 
waarbij ze zich richten op emoties, angsten en het beter leren kennen 
van zichzelf. 

• Ouders krijgen ondersteuning in het stimuleren en bevorderen van 
nieuw aangeleerd gedrag van hun kind.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie over CombiPLUS kunt u contact opnemen met:

• de intakefunctionaris T 06 42 75 86 52 
• de gedragswetenschapper van CombiPLUS T 024 381 61 60
 
Naast een verwijzing en toelating van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is 
een gemeentelijke zorgbeschikking nodig. Deze kunt u aanvragen bij het sociaal wijkteam. 
Wij helpen u hiermee op weg. Met de juiste verwijzing zijn er aan CombiPLUS geen kosten  
verbonden.

Locatie
De Berg 
Hengstdal 2 
6574 NA Ubbergen 
www.debergschool.nl
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