
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een 

complexe ondersteuningsvraag op het gebied 

van gedrag. Wij creëren een passend en 

gespecialiseerd onderwijsaanbod op maat voor 

onze leerlingen tot 12 jaar. 

Portalis 
SO Groningen 

 



2 Portalis SO Groningen  

Wat doet Portalis? 
Wij bieden onderwijs aan leerlingen met 

een complexe ondersteuningsvraag op 

het gebied van gedrag. Wij creëren een 

passend en gespecialiseerd onderwijsaanbod 

op maat voor onze leerlingen tot 12 jaar, 

afkomstig uit de regio’s die vallen onder het 

samenwerkingsverband PO-20.01. 
 
 
 

Vanzelfsprekend werken wij daarbij nauw 

samen met ouders en/of verzorgers en 

geven wij het onderwijs vorm in samen- 

hang met de behandeling en begelei- 

ding die vanuit de jeugdhulpverlening 

geboden wordt. 

 
Ons onderwijs is er op gericht om onze 

leerlingen de benodigde vaardigheden 

aan te leren die zij nodig hebben voor 

succesvolle terugplaatsing naar regu- 

lier(der) en thuisnabij(er) onderwijs. 

Hiervoor is het opdoen van succeser- 

varingen en het weer geloven in jezelf 

een belangrijke pijler. Wij willen onze 

leerlingen positieve zelfinzichten op 

laten doen en een passend toekomst- 

perspectief bieden. 

 

Aanmelding 

Voor plaatsing bij ons op school is een 

Toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk 

(TLV). Deze dient aangevraagd te 

worden door de school waar de leerling 

momenteel onderwijs volgt. 

 
Omtrent aanmelding of een oriënterende 

kennismaking kan contact opgenomen 

met José Laning, schoolpsycholoog 

van de locatie (j.laning@elker.nl). Indien 

overgegaan wordt tot plaatsing bij ons 

op school, worden er twee documenten 

opgestuurd: 

• Schooldocument die ingevuld dient 

te worden door school van herkomst 

• Ouderdocument die ingevuld dient te 

worden door ouders/verzorgers 

 
Naar aanleiding hiervan zal er een start- 

gesprek plaatsvinden, waarna de leerling 

zo snel mogelijk zijn/haar onderwijstra- 

ject bij ons op school voort kan zetten. 
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Vertrouwen 

 
 
 
 
 

 
• Wees positief 

• Houd je aan de afspraak 

• Wees open en eerlijk 

Verantwoordelijkheid 

 
 
 
 
 

 
• Houd materiaal netjes 

• Kom op tijd 

• Help elkaar 

• Kom afspraken na 

• Draag gepaste kleding 

Veiligheid 

 
 
 
 
 

 
• Blijf van elkaar af 

• Loop rustig 

• Gebruik ruimtes en spullen 

waarvoor ze bedoeld zijn 

Veiligheid 

 
 
 
 
 

• Blijf van elkaar af 

• Loop rustig 

Respect 

 
 
 
 

 
• Groet elkaar 

• Luister naar elkaar 

• Houd rekening met elkaar 

• Laat spullen van jezelf en 

een ander heel 

Verantwoordelijkheid 

 
 
 
 
 

• Kom op tijd 

• Help elkaar 

• Ruim je spullen op 

• Werk aan je eigen doelen 

Pedagogisch klimaat 

De gedragsverwachtingen die bij ons 

gelden, zijn gebaseerd op drie school- 

brede basiswaarden: veiligheid, respect 

en verantwoordelijkheid. De basiswaar- 

den en de daarbij horende gedragsver- 

wachtingen leren wij actief aan. Mede 

hiermee besteden wij actief aandacht 

aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van onze leerlingen. 

 
Wanneer een leerling zich even niet 

zo fijn voelt bij ons op school dan 

kan er contact gezocht worden met 

de Respectcoördinator. De respect- 

coördinator vervult de rol van anti-pest 

coördinator en vertrouwenspersoon. 

Voor Portalis SO Groningen is dit 

José Laning. Meer informatie over de 

Respectcoördinator is te lezen in de 

schoolgids. 
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Onderwijsaanbod 

Voor de kernvakken (taal, lezen, spelling, 

rekenen en wiskunde en schrijven) maken 

wij gebruik van methoden die kerndoelen 

dekkend zijn. Voor een uitgebreider overzicht 

hiervan verwijzen wij naar onze schoolgids. 

Wereldoriëntatie geven wij vorm middels IPC. 

Het streven van IPC is om kinderen te laten 

leren, zo effectief en leuk mogelijk. Middels IPC 

bieden wij onze leerlingen inzicht in het nut 

van opgedane kennis en sluiten wij aan bij de 

belevingswereld van onze leerlingen. 
 
 

 
(sport)Kleding 

Bij ons op school zijn buik, benen en 

billen bedekt. Een korte broek tot op de 

knie is toegestaan. 

 
Al onze leerlingen volgen bewegings- 

onderwijs. Daarvoor hebben ze een 

sportbroek, een T-shirt en sportschoe- 

nen (voor gebruik binnen) nodig. Al onze 

leerlingen volgen twee keer per week 

bewegingsonderwijs. 

 
Schooltijden 

Wij hanteren een continu rooster. 

Dit betekent dat elke leerling van 

maandag t/m vrijdag van 09:00 – 14:30 

uur bij ons naar school gaat. Er zijn twee 

pauzes aanwezig en tijdens de lunch 

wordt er actief aandacht besteed aan 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

onze leerlingen. 
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Wij richten ons onderwijs efficiënt in 

en werken eraan om zo min mogelijk 

onderwijstijd verloren te laten gaan. De 

leerlingen van de verschillende groepen 

volgen bij ons dezelfde lestijden omdat 

wij werken met combinatiegroepen en 

veel van onze leerlingen afhankelijk zijn 

van taxivervoer. 

De volgende combinatiegroepen zijn bij 

ons aanwezig: 

• Groep 3-4-5 

• Groep 6-7-8 

 
Gezonde school 

De gezondheid van onze leerlingen 

vinden wij van groot belang. Wij vragen 

u dan ook om uw kind gezonde voeding 

mee te geven naar school. Hierbij kan 

gedacht worden aan: 

• Ochtendpauze: groente en/of fruit 

• Lunchpauze: volkoren- of bruinbrood 

met gezond beleg 
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Medewerkers 
 
 
 

 

 

Raoul Matulessij 

Groepsleerkracht 

groep 3-4-5 

Alle dagen aanwezig 

 
 
 
 

 

 
Arnoud Bentum 

Sportleerkracht 

Aanwezig op 

maandagmiddag en 

woensdagmiddag 

Rob Hoekzema 

Groepsleerkracht 

groep 6-7-8 

Alle dagen aanwezig 

 
 
 
 

 
Corien Schipper 

Intern Begeleider 

Joop Pieter 

Groepsleerkracht & 

onderwijsgevende 

binnen het samen- 

werkingsverband 

Alle dagen aanwezig 
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Meer weten? 

Wilt u meer weten 

over Portalis, wat we 

voor uw kind kunnen 

betekenen of welke 

locaties er zijn? Kijk op 

www.portalis.nu 

Contact 

Voor vragen omtrent de schoolgang, wettelijke kaders en verlofaanvragen kunt u 

contact opnemen met Renate Lauwaars. Voor inhoudelijke vragen omtrent het 

onderwijstraject van uw kind kunt u terecht bij José Laning. 

 
 
 

 

Renate Lauwaars 

Teamleider 

06 29 46 94 80 

r.lauwaars-heide@elker.nl 

José Laning 

Schoolpsycholoog 

06 51 43 45 44 

j.laning@elker.nl 

http://www.portalis.nu/
mailto:r.lauwaars-heide@elker.nl
mailto:j.laning@elker.nl
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