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Adresgegevens 
Van Goghlaan 8
4703 JB Roosendaal
Tel: 0165 53 81 51
defakkel@koraal.nl
www.defakkelroosendaal.nl
Schoolleider: Els van der Westen

Algemene beschrijving
De Fakkel verzorgt in de regio Roosendaal, Moerdijk e.o. (SWV PO3002) Speciaal Onderwijs (SO) voor 
leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornis. 

De Fakkel werkt intensief samen met SBO De Sponder waarmee we onder één dak in schoolgebouw De 
Zonneboom inspelen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast wordt samen gewerkt 
met zorgpartners. Met elkaar zorgen we voor een passend onderwijs/zorg aanbod voor alle leerlingen.

Toelating tot school
Er moet voldaan worden aan de volgende eisen:
• Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door de het samenwerkingsverband (SWV) of de leerling 

wordt geplaatst op basis van de regeling ‘residentiële plaatsing’.
• Door de SO-school dient er een positieve toelaatbaarheid beslissing te zijn genomen.
• Leerlingen die een observatie-arrangement hebben via het samenwerkingsverband

Er dient door de SO-school een positieve toelaatbaarheid beslissing te zijn genomen.

Missie en visie
Missie
Samen bereiden wij leerlingen voor op de toekomst, op een positieve deelname aan de maatschappij waarbij 
elke leerling telt en wordt gezien. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet! 

Visie 
Ons uitgangspunt is dat elke leerling met plezier naar school gaat en zich vertrouwd genoeg voelt om 
tot optimale ontwikkeling te komen. We bieden onze leerlingen een uitdagende leeromgeving waarbij 
doelgericht en opbrengstgericht gewerkt wordt binnen de belevingswereld van de leerlingen. Digitale 
middelen worden veelvuldig ingezet om dit te bereiken, maar ook om meer aan te kunnen sluiten bij de 
digitale samenleving waar onze leerlingen in opgroeien. Om de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen te kunnen bevorderen, dragen wij zorg voor een respectvol, positief en veilig klimaat. We vinden 
het van belang dat iedere leerling zijn/haar verantwoordelijkheden neemt, zich adequaat leert te uiten 
en er aandacht wordt besteed aan het reguleren van emoties. Op De Fakkel hanteren wij de preventieve 
SWPBS-aanpak (Schoolwide Positive Behavior Support), een effectief schoolbrede aanpak gericht op het 
expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van De Fakkel is om iedere leerling op een 
voor hem/haar zo passend mogelijk niveau te laten uitstromen, op zowel didactisch, als sociaal- emotioneel 
gebied. Dit doen we door het bieden van hoogwaardige kennis, expertise en vaardigheden op het gebied 
van onderwijs, passend bij kinderen met expliciete gedrags -en/of psychiatrische problemen. Door intensief 
samen te werken met leerlingen, ouders/verzorgers, andere scholen en externe zorgpartners, bieden we een 
zo optimaal mogelijk en multidisciplinair aanbod waarbij expertise kan worden uitgewisseld. We werken met 
zorgpartners binnen de school en blijven ons inspannen om de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs 
nog meer te kunnen versterken.

mailto:defakkel@koraal.nl
https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/de-fakkel
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Uitstroombestemming(en)
Leerlingen van De Fakkel stromen doorgaans uit naar diverse vormen van Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, 
van praktijkonderwijs t/m VWO (leerroutes 5 t/m 7b van het doelgroepenmodel). Tussentijds stromen steeds 
vaker leerlingen uit naar regulier en Speciaal Basis Onderwijs. 

Leerlingen op MKD Roosendaal stromen zeer divers uit naar verschillende vormen van Speciaal (Basis)
Onderwijs en regulier onderwijs.

Maximale capaciteit per schooljaar
150 leerlingen verdeeld over 10 groepen (inclusief 1 groep MKD)

Leeftijd
4 t/m 12 jaar (of 13 bij een verlengd schooljaar)

Doelgroep
• Leerlingen met ernstige sociaal-emotionele, psychiatrische en/of gedragsproblematiek
• Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waar binnen het regulier onvoldoende aan tegemoet 

gekomen kan worden
• Leerlingen die residentieel behandeling nodig hebben bij JoKi-C i.c.m. onderwijs
• Leerlingen voor wie gespecialiseerd maatwerk nodig is om te komen tot onderwijs
• Intelligentieniveau >70
• Leerlingen die een observatie-arrangement hebben via het samenwerkingsverband

Onderwijsaanbod
• Doelen volgens de didactische leerlijnen, leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling en leerlijn leren-leren 

met passende methoden als aanbod
• Didactisch aanbod basisonderwijs volgens passende perspectieven
• Aanbod om de sociaal-emotionele en maatschappelijke competenties te vergroten d.m.v. Schoolwide 

Positive Behavior Support (SWPBS), Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) , Soemo
• Specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met HB i.c.m. sociaal-emotionele problematiek (HB+)

Deskundigheid
• Orthopedagogie
• Psychologie 
• Dyslexie/ taal-, lees-, spraakproblemen
• Dyscalculie/ rekenproblemen
• Sociale vaardigheden (SOVA- trainingen)
• Gedragsproblemen /emotieregulatie 
• Hoogbegaafdheid
• Vertrouwenszaken
• Meldcode huiselijk geweld/ Veilig thuis
• Jeugdzorg
• SWPBS
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Brede basisondersteuning
Ondersteuningsbehoeften (DM+) categorie 3, 4 en 5

Bekostiging: TLV laag
• Gemiddeld 14 leerlingen 
• Er wordt gewerkt vanuit de methodiek SWPBS.
• Dosering van prikkels
• Visuele afscherming (volledig of tafelscherm) kan helpend zijn ivm prikkelreductie bij verschillende vakken.
• Er is een leerkracht die basisvaardigheden aan leert om te kunnen functioneren in de schoolse setting.
• Er is een leerkracht die alert is op signalen van welbevinden van de leerling, deze in kaart brengt en hier 

direct naar handelt.
• Er is een leerkracht die de leerling didactisch op of onder zijn niveau aanspreekt om overvragen te 

voorkomen.
• (Fulltime) onderwijsassistente bij de kleuters.
• Bij incidenten wordt gehandeld volgens agressie-regulatietechnieken van de weerbaarheidstraining (DDG)
• Leerkracht verzorgt een onderwijsprogramma met een aantal dagdelen ondersteuning door een 

onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner
• Voorspelbare omgeving met duidelijke dagstructuur en routines.
• Didactisch materiaal wordt aangeboden als middel ter ondersteuning van het uitwerken van didactische 

taken en opdrachten.
• Er zijn leerlijnen op sociaal emotioneel gebied en leren leren
• Er is een afgebakende speelplaats waar leerlingen in een kleine groep buiten kunnen spelen.
• Er is een eigen time-in plek in de klas waar de leerling onder toezicht tot rust kan komen.
• Er is een stappenplan zodat de leerling op een veilige manier rustig kan worden

Specifieke ondersteuning
Ondersteuningsbehoeften (DM+) categorie 2

Bekostiging: TLV midden
• Intensieve inzet van extra ondersteuning nodig, waardoor nabijheid geboden kan worden
• Er is een visueel individueel dagprogramma.

(zeer) Intensieve ondersteuning
Ondersteuningsbehoeften (DM+) categorie 1

Bekostiging: TLV hoog
• Continue (zeer) intensieve inzet van extra ondersteuning nodig
• Inzet ondersteuning is met name gericht op het aanleren van leervoorwaarden en de leerstofoverstijgende  

gebieden zoals leren leren, spelontwikkeling, zintuigelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling 
en in een latere fase op de basisvakken lezen, spelling en rekenen. 

• Er wordt individuele instructie geboden op of onder het niveau van de leerling passend bij de individuele 
leerlijn.
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Specifiek / extra zorgondersteuning
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) overlegt structureel met Wegwijs/CJG, Leerplichtambtenaar (LPA) en 
het Samenwerkingsverband (SWV). Samen zorgen we voor extra ondersteuning waar nodig.
• Zonnewijstraject: dit traject is bedoeld voor leerlingen in het regulier onderwijs met specifieke 

onderwijsbehoeften t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag, waarbij de leerling in het regulier 
onderwijs blijft met extra ondersteuning vanuit SO Cluster 4. De leerling krijgt 2 dagen per week onderwijs 
van een SO-leerkracht en de eigen leerkracht krijgt 2 dagen per week begeleiding/coaching van de SO-
leerkracht in de groep op de basisschool.

Daarnaast bieden wij specifieke trajecten en Onderwijszorg Arrangementen (OZA) aan:
• OZA MKD: onderwijs i.c.m. daghulp voor leerlingen van 4 t/m 6 jaar die behandeling nodig hebben t.a.v. 

sociaal-emotionele problematiek in samenwerking met JoKi-C
• OZA: onderwijs i.c.m. behandeling (bijv. kidcoaching) gericht op leerlingen van 4 t/m 12 jaar die 

behandeling/ondersteuning nodig hebben t.a.v. sociaal-emotionele problematiek in samenwerking met 
JoKi-C

• Deeltijd onderwijs i.c.m. deeltijdbehandeling bij GGz WNB voor leerlingen met psychiatrische problematiek 
die een intensief behandeltraject op meerdere levensgebieden nodig hebben (persoonlijke ontwikkeling, 
thuissituatie, school).

• Maatwerktraject: uniek per leerling. Waar nodig bestaat de mogelijkheid om onderwijs op afstand te 
verzorgen m.b.v. een robot (AV-1), middels videobellen of onderwijs op een andere locatie te bieden, 
waarbij toegewerkt wordt naar volledig onderwijs in de klas op De Fakkel. 

• Maatwerktraject: instroomgroep in combinatie met jeugdzorg/ - behandelaar (tijdelijke interventie) met 
als doel het voorbereiden en inoefenen van schoolse voorwaarden en sociaal- emotionele vaardigheden 
gericht op het volgen van onderwijs in een SO4 klas.

Ondersteuningsstructuur
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) bestaat uit de schoolleider, gedragswetenschappers, intern 
begeleiders en schoolarts (GGD).

Taken van de CvB:
• Draagt zorg voor de Handelingsgerichte Diagnostiek van de bij ons aangemelde leerlingen
• Stelt het ontwikkelingsperspectief op
• Volgt nauwgezet de voortgang van de leeropbrengsten
• Ziet toe op de kwaliteit van de totale zorg en begeleiding van het moment van plaatsing tot de uitstroom 

van de leerlingen.

Samenwerking met ouders
Het partnerschap tussen de leerling, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), zorgverleners en De Fakkel vormt de 
basis van het vangnet rondom de leerling. Zo vergroten we gezamenlijk de kans op het behalen van het 
ontwikkelingsperspectief. 

Ouders worden betrokken bij volgende activiteiten/beslissingen:
• Informatieavonden 
• Oudercursus SWPBS
• Rapportgesprekken
• Deelname aan Multidisciplinaire overleggen
• Wekelijks contact tussen ouders/verzorgers en de leerkracht 
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• OPP/Kerndocument besprekingen
• Deelraad 
• Oudercommissie
• Nieuwsbrieven 

Netwerkorganisaties
Er is afstemming met een groot netwerk van samenwerkingspartners om de leerlingen zo goed mogelijk te 
ondersteunen in hun ontwikkeling. 

We werken hiervoor met de volgende partijen samen: 
• Andere (V)SO-scholen, waaronder de scholen binnen Koraal
• Andere basisscholen (waaronder SBO De Sponder) en VO-scholen
• Samenwerkingsverbanden, m.n. SWV PO 3002
• Gemeenten 
• Leerplicht 
• CJG
• Veilig Thuis
• GGD West Brabant
• GGZ-WNB
• JoKi-C
• Alle andere jeugdzorgaanbieders in de regio
• Praktijk voor fysiotherapie en logopedie 
• Cluster 2 voor leerlingen met TOS
• Politie
• Bureau Halt

Ambities
• In samenwerking met SBO De Sponder een dekkend aanbod organiseren op De Zonneboom in de 

vorm van een samenhangend geheel, door op een vernieuwende manier inhoudelijk samen te werken, 
zodat we in de toekomst als expertisecentrum in kunnen spelen op vragen die we tegenkomen in het 
gespecialiseerde onderwijs in de regio Roosendaal

• Samenwerking met een beperkt aantal jeugdzorgaanbieders
• OZA-aanbod middels groepsbekostiging, zodat sneller de juiste zorg ingezet kan worden en bureaucratie 

verminderd wordt
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