
 

 

  
 

De Vlinderboom 
 

Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer of anders dan andere kinderen; soms is er sprake van 

complexe problematiek op verschillende ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan het zijn dat het niet 

duidelijk is welke school het beste past of dat kinderen onvoldoende functioneren op school. Een tijdelijke 

plaatsing op De Vlinderboom kan dan een mogelijkheid zijn. 

De Vlinderboom is een tijdelijke voorziening voor leerlingen van 3,5 t/m 6 jaar (bij uitstroom). De 

Vlinderboom is gehuisvest op de locatie van SO de Kameleon (Bergen op Zoom). De Vlinderboom richt 

zich op de volgende kinderen: 

 Jonge kinderen die nog niet aan het onderwijs deelnemen, maar van wie wel al is gezien dat er 

complexe en onduidelijke ondersteuningsbehoeften zijn. 

 Kinderen die het onderwijs kortdurend niet of niet volledig op een reguliere school kunnen 

volgen, omdat hun onderwijs- en of ondersteuningsbehoeften complex en/of onduidelijk zijn. 

 

Gedurende een periode van maximaal 20 schoolweken wordt het kind geobserveerd en worden de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. Vanuit observaties zal de leerkracht direct gaan 

handelen en monitoren. De kinderen in deze groep worden ook voorbereid op het ‘naar school gaan’.  De 

plaatsing op De Vlinderboom moet inzicht geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. 

Uitgangspunt is dat aan het einde van de periode een advies wordt gegeven gericht op de best passende 

onderwijsplek.  

Aanmelding, Plaatsing en Voortgang 
In onderstaand schema wordt duidelijk hoe de periode van aanmelding op de Vlinderboom tot plaatsing 

op de nieuwe school in grote lijnen verloopt. 



 

 
Terugplaatsing op een doelschool 
De laatste 4 weken van plaatsing in De Vlinderboom staan in het teken van (terug-)plaatsing op een 

basisschool. Wanneer het gaat om plaatsing op een reguliere basisschool, wordt er gezocht naar de best 

passende school en wordt er gekeken naar de ondersteuningsbehoeften-, en mogelijkheden. Mocht 

echter een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften, dan 

kan vanuit De Vlinderboom een TLV worden aangevraagd. 

 

Voorwaarden voor aanmelding bij De Vlinderboom  
 Beide ouder(s)/verzorger(s) zijn bereid mee te werken aan de tijdelijke plaatsing in De Vlinderboom; 

zij geven schriftelijk toestemming voor plaatsing en begeleiding.  Zij aanvaarden de (externe) hulp; 

ook hiervoor geven zij schriftelijk toestemming. In voorkomende gevallen is het opstellen van een 
samenwerkingscontract een mogelijkheid om de afspraken met alle betrokkenen vast te leggen. 

 De leerkracht van de Vlinderboom zal informatie over de desbetreffende kinderen warm overdragen 
aan de leerkracht van de school waar de leerling naar uitstroomt c.q. terugkeert. 

 De leerkracht van de basisschool is bereid eventuele handelingsadviezen te aanvaarden en binnen 

zijn/haar mogelijkheden toe te passen.  
 

Leerlingenvervoer 
Met de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is afgestemd dat het vervoer voor 

leerlingen naar De Vlinderboom mogelijk wordt (afhankelijk van de afstand tot het woonadres). Ouders 

dienen het leerlingenvervoer zelf aan te vragen bij de gemeente. 

Na aanmelding bij De Vlinderboom krijgen ouders schriftelijk het aanmeldformulier (speciaal 

arrangement) thuisgestuurd, als ook een ‘verklaring vanuit het samenwerkingsverband’. Ouders dienen 

zelf het formulier ‘leerlingenvervoer’ op de website van de desbetreffende gemeente in te vullen. Ouders 

voegen het vervoersformulier en de verklaring speciaal arrangement samen en sturen alles naar de 

gemeente.  

Het vervoer kan starten (ongeveer) 10 dagen nadat de formulieren bij de gemeente binnen zijn. 
 

 


