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Aanpassingen voor het Speciaal Basisonderwijs
Een flink aantal scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) werkt inmiddels met het programma
van De Vreedzame School. Naar tevredenheid, maar vaak wel in een iets aangepaste vorm. Met
het katern, speciaal ontwikkeld samen met vijf pilotscholen (SBO-scholen) waarvan de meesten al
lang met het programma werken, wordt een concrete handreiking gegeven om het programma
beter af te stemmen op de doelgroep van het speciaal basisonderwijs.
Er waren verschillende redenen om een apart katern voor SBO-scholen te maken. We noemen er
enkele:
-

-

de doelen van de lessen in het reguliere programma zijn soms te veelomvattend; kleine,
haalbare stapjes zijn nodig;
de leerlingen op een SBO-school zijn vaak emotioneel jonger dan hun leeftijd doet vermoeden;
SBO-leerlingen leren vooral ook door te oefenen in een sociaal veilige omgeving: het uitvoeren
van de vaardigheid, het inoefenen van nieuw gedrag, het na kunnen doen van een voorbeeld
van een klasgenoot of de leerkracht;
in elke groep zitten leerlingen van verschillende leeftijden en met een uiteenlopend niveau van
cognitief functioneren; er is behoefte aan meer differentiatiemogelijkheden;
het reguliere programma is erg ‘talig’; Met een bijstelling van de doelen, meer visuele
ondersteuning en ideeën om meer praktisch aan de slag te kunnen met de lessen, biedt dit
katern extra mogelijkheden om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van
kinderen binnen het SBO.

Dit katern is niet een vervanging van de reguliere basisschool-map.
De les uit de map voor de basisschool blijft het uitgangspunt!
De gewone map blijft dus nodig naast dit katern voor SBO. Alleen de aangepaste onderdelen zijn
in deze map beschreven. De aanpassingen zijn suggesties. Of u er gebruik van maakt is
afhankelijk van uw groep.

Het katern bestaat uit twee mappen:
Inhoud map 1:







Inleiding (hoe werkt u met deze mappen)
Aanpassingen voor groep 1-2
Aanpassingen voor groep 3
Aanpassingen voor groep 4
Aanpassingen voor groep 5
Binnenkomers en Afsluiters (op categorie gerangschikt)

Inhoud map 2:






Inleiding
Aanpassingen voor groep 6
Aanpassingen voor groep 7
Aanpassingen voor groep 8
Bijlagen:
1. Aandacht voor instromers
2. In de kring tijdens de lessen van De Vreedzame School
3. Rol van het onderwijsondersteunend personeel
4. Tips voor het beter omgaan met jongens in de school
5. Alternatieven voor rollenspel
6. De mediatorentraining
7. De ouder- kindmiddag
8. Blok 5 als project aanbieden
9. Spelvorm bij Blok 6: De ijspegels en de smelters
10.Pictogrammen bij de agenda en van de coöperatieve werkvormen

Zo ziet u welke lessen zijn aangepast:
Voor elk blok is er een overzicht gemaakt waarop eenvoudig is te zien of er in een les iets
is aangepast, of er een kleine aanpassing is gedaan, of als de les voor het grootste deel is
veranderd. Dit wordt dan zichtbaar gemaakt zoals u hieronder ziet.
geen aanpassingen
1 onderdeel aangepast
meerdere aanpassingen

Bovendien is per les in een kader te lezen wat er in de gewone les is aangepast.
Voor veel aanpassingen geldt dat leerlingen eerst een ervaring opdoen, waarna de informatie
hieraan gekoppeld wordt. Soms wordt een onderdeel weggelaten, ingekort of doorgeschoven naar
een volgende les of zelfs naar een ander leerjaar. Af en toe krijgt u de mogelijkheid om te kiezen
uit verschillende activiteiten, zodat u kunt aansluiten bij het niveau en de behoeften van uw groep.
Het voordoen, nadoen en oefenen van gedrag zult u ook regelmatig tegenkomen in de
aanpassingen.

De werkbladen
De werkbladen zijn af en toe aangepast en hebben het nummer van de les plus een S ervoor.
Ze zijn te vinden op het Deelnemersdomein van de site www.devreedzameschool.nl.
Dit biedt de mogelijkheid om de werkbladen zelf nog verder aan te passen, maar ook om ze
op het digibord te laten zien bij de instructie.
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De illustraties
Er zijn extra illustraties gemaakt bij de basisbegrippen en soms wordt er gebruik
gemaakt van bestaande illustraties uit de kleutermap. Ook de illustraties zijn (in kleur) te
downloaden van de website. U vindt ze ook in de digitale ondersteuning bij iedere les.

Illustratie: Buitensluiten

Meer informatie
Wilt u meer weten over De Vreedzame School, neem dan contact op via
vreedzameschool@cedgroep.nl.
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