DE SPRINGPLANK
Tussenvoorziening in samenwerking met RENN4 en ELKER.
De Springplank is een tussenvoorziening op De Bladergroenschool in samenwerking met het Medisch kinderdagverblijf. De
betrokken medewerkers op De Springplank zijn een Leerkracht vanuit het RENN4 onderwijs en een pedagogisch medewerker
vanuit het MKD (Elker). Vanuit het samenwerkingsverband Groningen delen wij de visie dat alle kinderen recht hebben op
passend onderwijs. Binnen de Springplank bieden wij een samenwerking tussen zorg en onderwijs, om toe te werken naar het
deelnemen aan onderwijs. Binnen deze ondersteuning zetten wij in op gedragsregulering, emotionele ontwikkeling en
onderwijsvaardigheden. Ons doel is dat kinderen onderwijsperspectief en een passende en veilige plek binnen het speciaal
onderwijs RENN4. Dit doen wij waar nodig in samenwerking met de schoolpoli (Accare/Molendrift).
De doelgroep van De Springplank zijn kinderen die qua leeftijd en cognitie toe zijn aan de stap naar RENN4 onderwijs maar nog
te veel zorg en begeleiding nodig hebben bij hun emotieregulatie en zelfstandigheid waardoor deze stap te groot is. Wij willen
met zorg, samen met deze kinderen alsnog de sprong maken op 'De Springplank' naar het RENN4 onderwijs. Dit zal plaatsvinden
in een kleinschalige groep met maximaal 8 kinderen afkomstig uit de gemeente Groningen. Deze kinderen hebben bij plaatsing
de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Het aanbod is kleuteronderwijs waarbij gewerkt wordt met de methode 'Onderbouwd’ en ‘leren
leven'. Het uiteindelijke onderwijsperspectief van de kinderen is RENN4, op basis van hun voldoende cognitieve capaciteiten en
voorliggende gedragsproblematiek. Hierbij staan ouders achter plaatsing op groep inclusief ambulante hulp thuis gericht op
behandeldoelen.
Voor deze kinderen is zelfregulatie een beperking, waardoor zij nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van het (speciaal)
onderwijs. Door in een kleinere klas de behandeling te richten op gedragsregulatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling,
ontstaat er zicht op wat het kind nodig heeft van de omgeving om de zelfregulatie van het kind te vergroten. In deze klas wordt er
gewerkt aan de voorwaarden voor het onderwijs zoals het kunnen voegen naar de groepsstructuur en bij frustratie zich te uiten
zonder agressief te worden. Door de gedragsproblemen wordt er constante begeleiding en nabijheid op het reguleren van
emoties en gedrag.
De Springplank biedt:
Iedere dag een leerkracht met ervaring in het speciaal onderwijs en een pedagogisch medewerker met MKD achtergrond.
4 dagen dagbehandeling & onderwijs: maandag, dinsdag en donderdag 8:30-14:45 en vrijdag van 8:30-12:30.
Behandeling gericht op emotie regulatievaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Kleuteronderwijs voor groep 1 en 2.
Ambulante gezinsbegeleiding waar nodig.
Maximaal 6 tot 8 kinderen in de groep.
Locatie: Bladergroenschool Groningen.
De schoolvakanties worden aangehouden.
De behandeling duurt maximaal 1 schooljaar.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met:
Hanna van Heerde (Gedragswetenschapper)
H.Heerde@Elker.nl
0611299543.
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