
 

 

 

Informatiefolder voor ouder(s) en scholen over de 

kansgroep in Zeeuws Vlaanderen 
 
U bent ouder of leerkracht van een kind waarmee het even niet zo goed gaat op school.  Dit 

kan verschillende oorzaken hebben.  

Een kind verwijzen naar een andere school is altijd ingrijpend en misschien niet eens echt 

noodzakelijk. De kansgroep kan een goed alternatief zijn.  

 

In deze folder leggen we u uit wat de kansgroep is, waarvoor uw kind of leerling wellicht in 

aanmerking komt. U leest wat het inhoudt, wat u er van mag verwachten en wat er van u als 

ouder en school wordt verwacht.  

 

Gezamenlijk kan worden besloten om een kind tijdelijk in de kansgroep te plaatsen. Het 

belang van het kind staat daarbij centraal. 

 

De kansgroep 
Goed onderwijs verzorgen, met aandacht voor de individuele leerling, is iedere dag opnieuw 

een uitdaging. Gelukkig verloopt dit meestal heel goed. Toch komt het soms voor dat een 

school “plotseling” niet meer kan voldoen aan de onderwijs- en zorgbehoeften van een 

leerling en handelingsverlegen wordt. Snelle actie is dan wenselijk en noodzakelijk. Een 

oplossing kan zijn om deze leerling tijdelijk een plekje te geven in de kansgroep. Dit is een 

aparte groep van maximaal 8 leerlingen, gehuisvest op De Springplank in Terneuzen. 

 

Wat houdt het in? 
Op het moment dat een basisschool handelingsverlegen is t.a.v. de problematiek van een 

leerling, kan De Springplank deze leerling voor 13 weken opvangen.  

 

Tijdens deze opvang wordt een traject op maat aangeboden. Een leerling kan verder 

onderzocht of geobserveerd worden en / of hulp aangeboden krijgen op diverse 

ontwikkelings -gebieden. Indien gewenst kan een fysiotherapeute, logopediste of GGD  - arts 

meekijken. Dit alles is afhankelijk van wat het kind nodig heeft. De inhoud van het traject zal 

altijd met ouders, de basisschool en het Samenwerkingsverband worden afgestemd.  

 

 



Deze ‘time-out’ periode kan tevens gebruikt worden om de bassischool de ruimte te geven, 

zodanig aanpassingen te doen, dat de leerling weer terug kan naar de eigen school. 

 

De leerling blijft te allen tijde ingeschreven op de huidige basisschool en het doel van het 

traject is volledige terugplaatsing. De kans-groep is vier dagen per week.  

We streven er naar de vijfde lesdag plaats te laten vinden op de school van herkomst. De 

leerkracht van de kans-groep en een Begeleider Passend Onderwijs kunnen de school hierin 

begeleiden. 

Mocht tijdens de afgesproken periode blijken dat terugplaatsing niet in het belang van het 

kind is, dan zal in overleg met ouders en de basisschool een gedegen advies voor een 

alternatief worden geformuleerd.  

 

Hoe werkt het?  
De basisschool neemt contact op met hun Begeleider Passend Onderwijs (BPO) van het 

Samenwerkingsverband. De BPO-er zal een observatie op de huidige basisschool uitvoeren 

en een gesprek hebben met betrokkenen. Dit om alles zo duidelijk mogelijk in kaart te 

brengen.  

Als blijkt dat een plaatsing in de kansgroep nodig wordt geacht , zorgt de BPO in overleg met 

de Springplank voor een snelle plaatsing. Daarbij worden er vooraf goede afspraken gemaakt 

over de hulpvraag van de basisschool en doelen voor de ‘time-out’ periode. 

Na 6 weken volgt een evaluatiegesprek met alle betrokkenen, waarin besproken wordt wat 

het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en worden de doelen geëvalueerd. Na 13 

weken volgt terugplaatsing, een doorplaatsing of, in uitzonderlijke gevallen, een verlenging 

van de plaatsing in de kansgroep. 

  

 

 

 

 

De kansgroep is een aparte groep  die gehuisvest is op de Springplank. 

De Springplank is een speciale school voor basisonderwijs. 

Indien uw kind of leerling naar de kansgroep op de Springplank gaat, dan zal u vooral 

contact hebben met de directeur, de orthopedagoge en de leerkracht van de kansgroep.   

 

Jacob Catsstraat 9 

4532 BX  Terneuzen 

0115-613140 

springplank@respont.nl  

www.sbo-despringplank.nl 



  

 

 

 

De besturen van de scholen voor het primair onderwijs en speciaal onderwijs in Zeeuws 

Vlaanderen werken samen in een Samenwerkingsverband. 

Dit Samenwerkingsverband en de schoolbesturen hebben gezamenlijk de wettelijke taak om 

het onderwijs voor iedere leerling in Zeeuws Vlaanderen zo passend mogelijk te maken: 

passend onderwijs.  

De kansgroep is een voorziening die wordt georganiseerd vanuit het  

Samenwerkingsverband.  

 

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 

Postbus 331 

4530 AH Terneuzen 

0115-649200 

info@pozv.nl 

www.pozv.nl 

  

 

 

 


