School
Plaats

Van Koetsveldschool
Archimedesplantsoen 98 - 1098 KB Amsterdam

Doelgroep
Wij bieden onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en kinderen
met een meervoudige handicap (cluster 3) in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Ook kinderen met een complexe problematiek (meervoudig gehandicapten (MG) met een IQ
tot 35) kunnen toegelaten worden.
Omvang
110 leerlingen - groepsgrootte 11 leerlingen
Specialisaties
Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werkt de Van Koetsveldschool aan
de ontwikkeling van haar leerlingen. Bij die ontwikkeling sluiten we aan bij de talenten van de
leerlingen.
De school investeert in haar leerlingen en biedt hen een veilige omgeving waarin gewerkt
wordt aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van de leerlingen. Zelfstandig
functioneren heeft betrekking op: wonen, werken, leren en recreëren.
Onze kracht zit in:
● Een goed pedagogisch klimaat
● Een leeraanbod afgestemd op het niveau van de leerlingen
● Een ondersteunings- en zorgaanbod dat erop gericht is elk kind optimaal te laten
profiteren van het onderwijs
● Een accent op taalverwerving sociale vaardigheid en praktische redzaamheid
● Speciale kennis op het gebied van autisme en totale communicatie
● Grote ouderbetrokkenheid
Aanpak
De individuele leerling staat centraal. De mogelijkheden van de leerling bepalen grotendeels
de inhoud, vormgeving en het tempo van het leerprogramma. Voor ieder kind wordt direct na
plaatsing een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat aangeeft wat het hoogst haalbare
uitstroomniveau van de leerling zal zijn wanneer hij/zij de school verlaat.
Het onderwijsaanbod is opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat we alles in het werk stellen om de
geplande ontwikkelingslijn te volgen en het vastgestelde uitstroomniveau ook daadwerkelijk
te bereiken.

Meer informatie: www.zmlkoetsveld.nl

Ook aan de sociale zelfredzaamheid van de leerlingen wordt planmatig gewerkt. Kinderen
leren zoveel mogelijk vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven.
In de school wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. We bieden enerzijds
veiligheid en structuur en anderzijds uitdaging en gelegenheid tot initiatief.
Bij de inrichting en organisatie van ons onderwijs zorgen wij voor:
● Een intensieve taalstimulering
● Een gedegen programma waarbij gewerkt wordt aan een goede basis op alle
ontwikkelingsgebieden
● Gedifferentieerde instructievormen, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen tussen
de leerlingen
● Een gedragsaanpak die afgestemd is op de behoefte van de leerling
Daarnaast bieden we onze leerlingen extra activiteiten in de school.
● Logopedie - Met het doel de spraaktaalontwikkeling te bevorderen
● Zwemmen - Eén keer per week in het watergewenningsbad op school. Daarnaast is er voor
de kinderen waarvoor dit belangrijk is nog zwemles in het De Mirandabad.
● Computeractiviteiten - Alle groepen beschikken over twee computers, waarop de
kinderen met aangepaste programma's kunnen werken
● Koken - In de onderbouw wordt 1 keer per week gekookt door de kinderen, in de
bovenbouw gebeurt dit in sommige groepen onder leiding van een onderwijsassistent in
het kooklokaal.
● Handenarbeid/knutselactiviteiten
● Fysiotherapie / ergotherapie - Leerlingen van school kunnen onder schooltijd in ons
gebouw fysiotherapie of ergotherapie krijgen.
● Muziek - Met als doel de muzische vorming en het ontdekken van muzikale talenten bij de
leerlingen. Zo nodig kan ook muziektherapie verzorgd worden.
De meeste leerlingen verlaten de school wanneer ze de leeftijd van 12 jaar hebben. Zij
stromen voor ca. 90% uit naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende
kinderen. De resterende leerlingen stromen uit naar het Praktijkonderwijs of naar
dagbesteding.
Opmerkingen
Ons enthousiaste team leerkrachten staat bol van ervaring en bedenkt altijd nieuwe
initiatieven om onze kinderen een optimale balans te bieden tussen enerzijds structuur en
veiligheid en anderzijds uitdaging en gelegenheid tot initiatief.
Onze locatie is optimaal ingericht voor onze leerlingen en ons team. We hebben een mooi,
nieuw schoolgebouw aan de rand van de Watergraafsmeer. Alle groepen beschikken over
digitale schoolborden en passende, vooruitstrevende ICT voorzieningen. We hebben een
prachtige gymzaal, een mooi speellokaal, een watergewenningsbad, een muzieklokaal, een
leskeuken en binnen de school is de mogelijkheid voor logopedie, fysiotherapie, ergotherapie
en muziektherapie.

Meer informatie: www.zmlkoetsveld.nl

