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Een leerplan ontwikkelen  
voor een Samen naar School klas 

  
Aan: Initiatiefnemers, medewerkers en ouders betrokken bij een Samen naar School klas 
 
In een Samen naar School klas kunnen kinderen met een ernstige handicap les krijgen binnen de 
muren van een reguliere school. Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met 
communicatief meervoudige beperkingen is vaak moeilijk. Op 6 november a.s. geeft Stichting Milo 
handvatten voor de (taal)ontwikkeling voor deze doelgroep in een bijeenkomst voor initiatiefnemers, 
medewerkers en ouders die betrokken zijn bij een Samen naar School klas. 
 
Over de bijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst laten wij u zien hoe u een leerplan voor kinderen met communicatief 
meervoudige beperkingen (CMB) kunt opzetten en uitvoeren. We geven inzicht in de uitkomsten van 
de pilotstudie en vertellen over good practices van andere Samen naar School klassen. Er is volop 
ruimte voor uitwisseling met betrokkenen van andere Samen naar School initiatieven om verdere 
inspiratie uit de praktijk op te doen en om van elkaar te leren. 
 
Over KLIN© en Samen naar School 
In het KLIN© programma leren kinderen initiatieven te nemen in communicatie. Het gaat om 
kinderen van 3-12 jaar die niet of nauwelijks spreken, wat vaak samen gaat met een combinatie van 
stoornissen en beperkingen. Voor kinderen met CMB bieden ondersteunende communicatie (OC) 
voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid. 
 
In een pilotstudie is gebleken dat het KLIN© programma van Stichting Milo voor Samen naar School 
klassen een geschikte aanpak is om een goed onderwijsprogramma aan te bieden aan kinderen met 
CMB. Drie klassen hebben meegedaan aan de pilot. KLIN© sluit goed aan bij het thematisch werken 
in het reguliere onderwijs, wat de mogelijkheden voor inclusie vergroot. De pilotstudie is mogelijk 
gemaakt door de NSGK. 
 
Praktisch 
We verwelkomen u graag op woensdag 6 november 2019 om 19.00 uur bij Basisschool de Kreek van 
Stichting Zorg en Onderwijs NU Hinkelenoord 14 in Bergen op Zoom (4617 NC). De bijeenkomst 
wordt om 21.30 uur afgesloten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Lees meer 
Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op https://www.stichtingmilo.nl/klinc-snsk. Bij uw 
aanmelding kunt u aangeven welke vragen u graag beantwoord ziet in de bijeenkomst. Wilt u eerder 
antwoord krijgen op een vraag? Neem gerust contact op met mij via theogoossens@stichtingmilo.nl. 
Wij ontmoeten u graag op 6 november in Bergen op Zoom. 
 
Kunt u 6 november niet komen? Bij voldoende belangstelling organiseert Stichting Milo andere 
bijeenkomsten. Bovengenoemde webpagina bevat een formulier waarop u uw belangstelling voor 
een andere bijeenkomst kunt aangeven. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Theo Goossens, 
Programmamanager KLIN©. 
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