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Het kan altijd beter
Ons speciaal onderwijs is opbrengstgericht. Al onze
inspanningen zijn erop gericht dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en zo snel mogelijk terug kan naar
het regulier onderwijs, eventueel met een vorm van
ambulante ondersteuning. Dit maakt dat het meten
van onze inspanningen belangrijk is. Bereiken we wat
we willen bereiken? Brengt ons speciaal onderwijs uw
kind waar het wil uitkomen?

Regio Nijmegen
Locatie Ubbergen
Postbus 10545
6500 MB Nijmegen
Hengstdal 2: T 024 38 16 160
Hengstdal 4: T 024 32 20 721

Kwaliteit en verbetering zijn projectmatig bij al onze
medewerkers in beeld. En ook samen met Praktikon,
de onderzoeksorganisatie waarmee Entrea intensief
verbonden is, en de Radboud Universiteit doen wij
onderzoek naar onze resultaten en meten wij de opbrengst van ons onderwijs. Ouders vragen wij daarom
regelmatig een vragenlijst in te vullen.
Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen wij de
leerlinggerichte aanpak en onderwijs van hoge kwaliteit nog beter organiseren.

Locatie Nijmegen
Postbus 31270
6503 CG Nijmegen
Tapirstraat 2: T 024 67 88 522
Regio Tiel

Eén organisatie voor jeugdzorg,
onderwijs, onderzoek
Intensieve samenwerking tussen gespecialiseerde
jeugdzorg, speciaal onderwijs en praktijkgericht onderzoek maakt Entrea innovatief, effectief en slagvaardig in Gelderland-Zuid en directe omgeving.

Entrea onderwijs
Om bij Entrea speciaal onderwijs te kunnen volgen
is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van het betreffende samenwerkingsverband.
U kunt voor informatie, overleg of een
kennismakingsgesprek ook contact opnemen
met de intakefunctionaris van Entrea Onderwijs:
T 06 18 200 300
E info@entreaonderwijs.nl
W www.entrea.nl

Locatie Tiel
Postbus 221
4000 AE Tiel
Hertog Reinaldlaan 80: T 0344 750 700
Samenwerkingsverbanden
Stromenland
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
W www.svpo2507.nl
Betuws Primair Passend Onderwijs (Bepo)
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg
W www.swvbepo.nl

Speciaal onderwijs
Informatie voor ouders

Passend Speciaal

Onze leerlingen

Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk)
het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal
onderwijs op maat, omdat zij binnen het regulier
passend onderwijs onvoldoende tot ontwikkeling
kunnen komen. Wij sluiten in ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van de
basisschool met dezelfde methoden, toetsen en
eindtermen. Uiteraard stemmen we dit zorgvuldig af
op de individuele onderwijsbehoeften van elk kind.

De leerlingen van Entrea onderwijs laten
een combinatie van ontwikkelings-, leeren gedragsproblemen zien:
• zijn overbeweeglijk
• kunnen zich moeilijk concentreren
• zijn zeer gevoelig voor allerlei prikkels
• reageren impulsief en onnadenkend
• leggen moeilijk contact en hebben moeite
met het instandhouden van vriendschappen
• kunnen zich moeilijk inleven in de ander
• kunnen maar kort met iets bezig zijn
• vinden snel iets moeilijk
• zijn teruggetrokken en lijken onbereikbaar
• zijn vaak boos en zijn betrokken bij conflicten
• hebben problemen op de reguliere basisschool,
ook met ondersteuning
• roepen onbegrip op in de omgeving; de opvoeding
vraagt veel van ouders.

In onze onderwijsregio’s zijn wij actief in de samenwerkingsverbanden ‘Betuws Primair Passend
Onderwijs’ (BePo) en ‘Stromenland’. Onze scholen
voor primair speciaal onderwijs in de regio’s Tiel en
Nijmegen zijn de Pedologisch-Instituutschool en de
Roelant-Berk en Beuk school.
Een leeromgeving die past als een jas
De specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte van
elk kind staan centraal. Onze medewerkers hebben
een grote expertise met betrekking tot het onderwijs,
het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen. Met
de inzet van deze deskundigheid richten wij rondom
uw kind een leeromgeving in, die past als een jas.
Uw kind ontwikkelt zich in zijn eigen leerfase en
binnen zijn eigen schoolniveau. De klassen zijn doorgaans niet groter dan dertien of veertien leerlingen.
De begeleiding van ieder kind verloopt aan de hand
van een ontwikkelings-perspectief-plan (OPP). In dit
plan leggen we vast welke ontwikkelingslijn we willen volgen en hoe we dat gaan doen. Ook geven we
daarbij aan of en welke aanvullende expertise noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
U wordt als ouder zorgvuldig over het OPP
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang.

Onze scholen zijn er speciaal voor kinderen met
internaliserende en externaliserende problematiek.
Kinderen met internaliserende problematiek zijn
kinderen die (faal)angstig zijn, moeite hebben
met communiceren en/of in zichzelf gekeerd zijn.
Vaak gaat het om kinderen met een stoornis in
het autistisch spectrum (ASS).
Kinderen met externaliserende problematiek zijn
kinderen die zichzelf en hun omgeving in de weg zitten met druk gedrag, kinderen die onaangepast fysiek
of verbaal gedrag laten zien en/of zich niet kunnen
verplaatsen in anderen.

Speciaal onderwijs en zorg onder één dak
Een veilig en rustig klimaat
De kinderen op onze scholen functioneren het best
in een klimaat van veiligheid en rust, waar duidelijke
waarden, normen en regels gelden. Bij onze aanpak
hanteren wij een aantal pedagogische uitgangspunten.
De belangrijkste daarvan zijn acceptatie, individuele
aandacht en bevestiging, duidelijkheid en structuur.
Daarnaast nemen we veel tijd voor het bespreekbaar maken van gedrag. Onze speciaal geschoolde
leerkrachten geven het goede voorbeeld: ze leren de
kinderen samenwerken en delen met andere kinderen,
ze spreken positieve verwachtingen uit, gaan duidelijk
om met beloning en straf.
En ook hier geldt weer: aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Zo zullen we voor
sommige leerlingen structuur, regels en duidelijkheid
hanteren en er niet van afwijken. Binnen de grenzen
is er ruimte voor elk kind, maar de grenzen voor elk
kind zijn duidelijk. De structuur wordt explicieter
gevolgd.
Voor een andere groep leerlingen zijn de kaders duidelijk en zijn er in de uitvoering meer uitzonderingen
die passen bij het kind. De voorwaarden worden aan
de leerling aangepast.

Entrea benut de kracht van de combinatie van
onderwijs en jeugdhulp. Deze combinatie maakt
ons speciaal onderwijs bijzonder door de extra
zorg die wij kunnen bieden wanneer dit nodig is.
In onze beide regio’s zijn aan de scholen zogenoemde
combigroepen of steunklassen verbonden. Hier wordt
extra onderwijshulp of training geboden aan kinderen
die het moeilijk vinden om de hele dag goed in een
klas te functioneren.
In de regio Tiel werken we ook samen met ’s Heeren
Loo. Onder het motto ‘Onderwijs voor iedereen’ bieden wij in deze regio speciaal onderwijs voor leerlingen met een IQ-beperking.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met een
beneden gemiddelde intelligentie (IQ 60-80), met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek kunnen op onze school terecht. Met extra begeleiding vanuit ’s Heeren Loo kunnen deze kinderen op
positieve wijze deel uitmaken van de groep en krijgen
daar waar noodzakelijk de helpende hand geboden in
het aanleren van vaardigheden.
Alle scholen van Entrea onderwijs werken volgens
het model één kind, één plan, één aanspreekpunt.
Speciaal onderwijs en jeugdhulp kunnen onder één
dak worden aangeboden.

Passend Speciaal

Onze leerlingen

Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk)
het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal
onderwijs op maat, omdat zij binnen het regulier
passend onderwijs onvoldoende tot ontwikkeling
kunnen komen. Wij sluiten in ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van de
basisschool met dezelfde methoden, toetsen en
eindtermen. Uiteraard stemmen we dit zorgvuldig af
op de individuele onderwijsbehoeften van elk kind.

De leerlingen van Entrea onderwijs laten
een combinatie van ontwikkelings-, leeren gedragsproblemen zien:
• zijn overbeweeglijk
• kunnen zich moeilijk concentreren
• zijn zeer gevoelig voor allerlei prikkels
• reageren impulsief en onnadenkend
• leggen moeilijk contact en hebben moeite
met het instandhouden van vriendschappen
• kunnen zich moeilijk inleven in de ander
• kunnen maar kort met iets bezig zijn
• vinden snel iets moeilijk
• zijn teruggetrokken en lijken onbereikbaar
• zijn vaak boos en zijn betrokken bij conflicten
• hebben problemen op de reguliere basisschool,
ook met ondersteuning
• roepen onbegrip op in de omgeving; de opvoeding
vraagt veel van ouders.

In onze onderwijsregio’s zijn wij actief in de samenwerkingsverbanden ‘Betuws Primair Passend
Onderwijs’ (BePo) en ‘Stromenland’. Onze scholen
voor primair speciaal onderwijs in de regio’s Tiel en
Nijmegen zijn de Pedologisch-Instituutschool en de
Roelant-Berk en Beuk school.
Een leeromgeving die past als een jas
De specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte van
elk kind staan centraal. Onze medewerkers hebben
een grote expertise met betrekking tot het onderwijs,
het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen. Met
de inzet van deze deskundigheid richten wij rondom
uw kind een leeromgeving in, die past als een jas.
Uw kind ontwikkelt zich in zijn eigen leerfase en
binnen zijn eigen schoolniveau. De klassen zijn doorgaans niet groter dan dertien of veertien leerlingen.
De begeleiding van ieder kind verloopt aan de hand
van een ontwikkelings-perspectief-plan (OPP). In dit
plan leggen we vast welke ontwikkelingslijn we willen volgen en hoe we dat gaan doen. Ook geven we
daarbij aan of en welke aanvullende expertise noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
U wordt als ouder zorgvuldig over het OPP
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang.

Onze scholen zijn er speciaal voor kinderen met
internaliserende en externaliserende problematiek.
Kinderen met internaliserende problematiek zijn
kinderen die (faal)angstig zijn, moeite hebben
met communiceren en/of in zichzelf gekeerd zijn.
Vaak gaat het om kinderen met een stoornis in
het autistisch spectrum (ASS).
Kinderen met externaliserende problematiek zijn
kinderen die zichzelf en hun omgeving in de weg zitten met druk gedrag, kinderen die onaangepast fysiek
of verbaal gedrag laten zien en/of zich niet kunnen
verplaatsen in anderen.

Speciaal onderwijs en zorg onder één dak
Een veilig en rustig klimaat
De kinderen op onze scholen functioneren het best
in een klimaat van veiligheid en rust, waar duidelijke
waarden, normen en regels gelden. Bij onze aanpak
hanteren wij een aantal pedagogische uitgangspunten.
De belangrijkste daarvan zijn acceptatie, individuele
aandacht en bevestiging, duidelijkheid en structuur.
Daarnaast nemen we veel tijd voor het bespreekbaar maken van gedrag. Onze speciaal geschoolde
leerkrachten geven het goede voorbeeld: ze leren de
kinderen samenwerken en delen met andere kinderen,
ze spreken positieve verwachtingen uit, gaan duidelijk
om met beloning en straf.
En ook hier geldt weer: aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Zo zullen we voor
sommige leerlingen structuur, regels en duidelijkheid
hanteren en er niet van afwijken. Binnen de grenzen
is er ruimte voor elk kind, maar de grenzen voor elk
kind zijn duidelijk. De structuur wordt explicieter
gevolgd.
Voor een andere groep leerlingen zijn de kaders duidelijk en zijn er in de uitvoering meer uitzonderingen
die passen bij het kind. De voorwaarden worden aan
de leerling aangepast.

Entrea benut de kracht van de combinatie van
onderwijs en jeugdhulp. Deze combinatie maakt
ons speciaal onderwijs bijzonder door de extra
zorg die wij kunnen bieden wanneer dit nodig is.
In onze beide regio’s zijn aan de scholen zogenoemde
combigroepen of steunklassen verbonden. Hier wordt
extra onderwijshulp of training geboden aan kinderen
die het moeilijk vinden om de hele dag goed in een
klas te functioneren.
In de regio Tiel werken we ook samen met ’s Heeren
Loo. Onder het motto ‘Onderwijs voor iedereen’ bieden wij in deze regio speciaal onderwijs voor leerlingen met een IQ-beperking.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met een
beneden gemiddelde intelligentie (IQ 60-80), met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek kunnen op onze school terecht. Met extra begeleiding vanuit ’s Heeren Loo kunnen deze kinderen op
positieve wijze deel uitmaken van de groep en krijgen
daar waar noodzakelijk de helpende hand geboden in
het aanleren van vaardigheden.
Alle scholen van Entrea onderwijs werken volgens
het model één kind, één plan, één aanspreekpunt.
Speciaal onderwijs en jeugdhulp kunnen onder één
dak worden aangeboden.

Passend Speciaal

Onze leerlingen

Entrea onderwijs is er voor kinderen die (tijdelijk)
het meest gebaat zijn bij speciaal onderwijs. Speciaal
onderwijs op maat, omdat zij binnen het regulier
passend onderwijs onvoldoende tot ontwikkeling
kunnen komen. Wij sluiten in ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk aan op het leerprogramma van de
basisschool met dezelfde methoden, toetsen en
eindtermen. Uiteraard stemmen we dit zorgvuldig af
op de individuele onderwijsbehoeften van elk kind.

De leerlingen van Entrea onderwijs laten
een combinatie van ontwikkelings-, leeren gedragsproblemen zien:
• zijn overbeweeglijk
• kunnen zich moeilijk concentreren
• zijn zeer gevoelig voor allerlei prikkels
• reageren impulsief en onnadenkend
• leggen moeilijk contact en hebben moeite
met het instandhouden van vriendschappen
• kunnen zich moeilijk inleven in de ander
• kunnen maar kort met iets bezig zijn
• vinden snel iets moeilijk
• zijn teruggetrokken en lijken onbereikbaar
• zijn vaak boos en zijn betrokken bij conflicten
• hebben problemen op de reguliere basisschool,
ook met ondersteuning
• roepen onbegrip op in de omgeving; de opvoeding
vraagt veel van ouders.

In onze onderwijsregio’s zijn wij actief in de samenwerkingsverbanden ‘Betuws Primair Passend
Onderwijs’ (BePo) en ‘Stromenland’. Onze scholen
voor primair speciaal onderwijs in de regio’s Tiel en
Nijmegen zijn de Pedologisch-Instituutschool en de
Roelant-Berk en Beuk school.
Een leeromgeving die past als een jas
De specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte van
elk kind staan centraal. Onze medewerkers hebben
een grote expertise met betrekking tot het onderwijs,
het gedrag en de ontwikkeling van de leerlingen. Met
de inzet van deze deskundigheid richten wij rondom
uw kind een leeromgeving in, die past als een jas.
Uw kind ontwikkelt zich in zijn eigen leerfase en
binnen zijn eigen schoolniveau. De klassen zijn doorgaans niet groter dan dertien of veertien leerlingen.
De begeleiding van ieder kind verloopt aan de hand
van een ontwikkelings-perspectief-plan (OPP). In dit
plan leggen we vast welke ontwikkelingslijn we willen volgen en hoe we dat gaan doen. Ook geven we
daarbij aan of en welke aanvullende expertise noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
U wordt als ouder zorgvuldig over het OPP
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang.

Onze scholen zijn er speciaal voor kinderen met
internaliserende en externaliserende problematiek.
Kinderen met internaliserende problematiek zijn
kinderen die (faal)angstig zijn, moeite hebben
met communiceren en/of in zichzelf gekeerd zijn.
Vaak gaat het om kinderen met een stoornis in
het autistisch spectrum (ASS).
Kinderen met externaliserende problematiek zijn
kinderen die zichzelf en hun omgeving in de weg zitten met druk gedrag, kinderen die onaangepast fysiek
of verbaal gedrag laten zien en/of zich niet kunnen
verplaatsen in anderen.

Speciaal onderwijs en zorg onder één dak
Een veilig en rustig klimaat
De kinderen op onze scholen functioneren het best
in een klimaat van veiligheid en rust, waar duidelijke
waarden, normen en regels gelden. Bij onze aanpak
hanteren wij een aantal pedagogische uitgangspunten.
De belangrijkste daarvan zijn acceptatie, individuele
aandacht en bevestiging, duidelijkheid en structuur.
Daarnaast nemen we veel tijd voor het bespreekbaar maken van gedrag. Onze speciaal geschoolde
leerkrachten geven het goede voorbeeld: ze leren de
kinderen samenwerken en delen met andere kinderen,
ze spreken positieve verwachtingen uit, gaan duidelijk
om met beloning en straf.
En ook hier geldt weer: aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Zo zullen we voor
sommige leerlingen structuur, regels en duidelijkheid
hanteren en er niet van afwijken. Binnen de grenzen
is er ruimte voor elk kind, maar de grenzen voor elk
kind zijn duidelijk. De structuur wordt explicieter
gevolgd.
Voor een andere groep leerlingen zijn de kaders duidelijk en zijn er in de uitvoering meer uitzonderingen
die passen bij het kind. De voorwaarden worden aan
de leerling aangepast.

Entrea benut de kracht van de combinatie van
onderwijs en jeugdhulp. Deze combinatie maakt
ons speciaal onderwijs bijzonder door de extra
zorg die wij kunnen bieden wanneer dit nodig is.
In onze beide regio’s zijn aan de scholen zogenoemde
combigroepen of steunklassen verbonden. Hier wordt
extra onderwijshulp of training geboden aan kinderen
die het moeilijk vinden om de hele dag goed in een
klas te functioneren.
In de regio Tiel werken we ook samen met ’s Heeren
Loo. Onder het motto ‘Onderwijs voor iedereen’ bieden wij in deze regio speciaal onderwijs voor leerlingen met een IQ-beperking.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met een
beneden gemiddelde intelligentie (IQ 60-80), met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek kunnen op onze school terecht. Met extra begeleiding vanuit ’s Heeren Loo kunnen deze kinderen op
positieve wijze deel uitmaken van de groep en krijgen
daar waar noodzakelijk de helpende hand geboden in
het aanleren van vaardigheden.
Alle scholen van Entrea onderwijs werken volgens
het model één kind, één plan, één aanspreekpunt.
Speciaal onderwijs en jeugdhulp kunnen onder één
dak worden aangeboden.

©Entrea april 2015

Het kan altijd beter
Ons speciaal onderwijs is opbrengstgericht. Al onze
inspanningen zijn erop gericht dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en zo snel mogelijk terug kan naar
het regulier onderwijs, eventueel met een vorm van
ambulante ondersteuning. Dit maakt dat het meten
van onze inspanningen belangrijk is. Bereiken we wat
we willen bereiken? Brengt ons speciaal onderwijs uw
kind waar het wil uitkomen?

Regio Nijmegen
Locatie Ubbergen
Postbus 10545
6500 MB Nijmegen
Hengstdal 2: T 024 38 16 160
Hengstdal 4: T 024 32 20 721

Kwaliteit en verbetering zijn projectmatig bij al onze
medewerkers in beeld. En ook samen met Praktikon,
de onderzoeksorganisatie waarmee Entrea intensief
verbonden is, en de Radboud Universiteit doen wij
onderzoek naar onze resultaten en meten wij de opbrengst van ons onderwijs. Ouders vragen wij daarom
regelmatig een vragenlijst in te vullen.
Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen wij de
leerlinggerichte aanpak en onderwijs van hoge kwaliteit nog beter organiseren.

Locatie Nijmegen
Postbus 31270
6503 CG Nijmegen
Tapirstraat 2: T 024 67 88 522
Regio Tiel

Eén organisatie voor jeugdzorg,
onderwijs, onderzoek
Intensieve samenwerking tussen gespecialiseerde
jeugdzorg, speciaal onderwijs en praktijkgericht onderzoek maakt Entrea innovatief, effectief en slagvaardig in Gelderland-Zuid en directe omgeving.

Entrea onderwijs
Om bij Entrea speciaal onderwijs te kunnen volgen
is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van het betreffende samenwerkingsverband.
U kunt voor informatie, overleg of een
kennismakingsgesprek ook contact opnemen
met de intakefunctionaris van Entrea Onderwijs:
T 06 18 200 300
E info@entreaonderwijs.nl
W www.entrea.nl

Locatie Tiel
Postbus 221
4000 AE Tiel
Hertog Reinaldlaan 80: T 0344 750 700
Samenwerkingsverbanden
Stromenland
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
W www.svpo2507.nl
Betuws Primair Passend Onderwijs (Bepo)
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg
W www.swvbepo.nl

Speciaal onderwijs
Informatie voor ouders

©Entrea april 2015

Het kan altijd beter
Ons speciaal onderwijs is opbrengstgericht. Al onze
inspanningen zijn erop gericht dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en zo snel mogelijk terug kan naar
het regulier onderwijs, eventueel met een vorm van
ambulante ondersteuning. Dit maakt dat het meten
van onze inspanningen belangrijk is. Bereiken we wat
we willen bereiken? Brengt ons speciaal onderwijs uw
kind waar het wil uitkomen?

Regio Nijmegen
Locatie Ubbergen
Postbus 10545
6500 MB Nijmegen
Hengstdal 2: T 024 38 16 160
Hengstdal 4: T 024 32 20 721

Kwaliteit en verbetering zijn projectmatig bij al onze
medewerkers in beeld. En ook samen met Praktikon,
de onderzoeksorganisatie waarmee Entrea intensief
verbonden is, en de Radboud Universiteit doen wij
onderzoek naar onze resultaten en meten wij de opbrengst van ons onderwijs. Ouders vragen wij daarom
regelmatig een vragenlijst in te vullen.
Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen wij de
leerlinggerichte aanpak en onderwijs van hoge kwaliteit nog beter organiseren.

Locatie Nijmegen
Postbus 31270
6503 CG Nijmegen
Tapirstraat 2: T 024 67 88 522
Regio Tiel

Eén organisatie voor jeugdzorg,
onderwijs, onderzoek
Intensieve samenwerking tussen gespecialiseerde
jeugdzorg, speciaal onderwijs en praktijkgericht onderzoek maakt Entrea innovatief, effectief en slagvaardig in Gelderland-Zuid en directe omgeving.

Entrea onderwijs
Om bij Entrea speciaal onderwijs te kunnen volgen
is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Meer informatie hierover kunt u
vinden op de website van het betreffende samenwerkingsverband.
U kunt voor informatie, overleg of een
kennismakingsgesprek ook contact opnemen
met de intakefunctionaris van Entrea Onderwijs:
T 06 18 200 300
E info@entreaonderwijs.nl
W www.entrea.nl

Locatie Tiel
Postbus 221
4000 AE Tiel
Hertog Reinaldlaan 80: T 0344 750 700
Samenwerkingsverbanden
Stromenland
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
W www.svpo2507.nl
Betuws Primair Passend Onderwijs (Bepo)
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg
W www.swvbepo.nl

Speciaal onderwijs
Informatie voor ouders

