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Onderwijs en Zorg



Welkom bij de Steentjes
De Steentjes is een OnderwijsZorgGroep die gevestigd is op de locatie
van SBO Het Mozaïek. Deze groep is voortgekomen uit een 
samenwerking tussen stichting Elan en Het Leger des Heils. De groep 
heeft gemiddeld 12 leerlingen en 2 leiders: een leerkracht en een 
pedagogisch medewerker. Hierbij is de leerkracht verantwoordelijk 
voor de onderwijsdoelen en de pedagogisch medewerker voor de 
zorgdoelen binnen deze groep. 

Alle kinderen vanaf een leeftijd van vier jaar, verdienen een zo 
passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen 
uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt 
met hun ondersteuningsbehoeften. Kinderen die in aanmerking 
komen voor De Steentjes zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. 
Kinderen waarbij de ontwikkeling verstoord of bedreigd wordt door 
lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.
Binnen De Steentjes wordt er gekeken welk onderwijsarrangement 
passend is voor deze kinderen. 

De Steentjes is 4 dagen per week geopend (maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag) van 8:45 tot 15:00 uur.



Eén gezin, één plan
Bij De Steentjes zijn het onderwijs en de zorg afgestemd op de 
hulpvraag van kind en ouders. Wat hebben zij nodig om de gestelde 
doelen te behalen? 
Binnen de Steentjes wordt er gewerkt met één gezin, één plan. 
Dit houdt in dat de leerkracht en de pedagogisch medewerker 
samenwerken met de ouders om één plan op te stellen. Hierin 
komen gezamenlijke doelen, waar ouders, de leerkracht en de 
pedagogisch medewerker achter staan. Dit alles wordt vastgelegd 
en geëvalueerd in één document: Plan Onderwijs Zorg Arrangement 
(POZA). 

Zodra het mogelijk is wordt er een passend onderwijsarrangement 
voor het kind geformuleerd. De ouders kunnen hun kind dan op de 
school van hun keuze aanmelden. Daar kan het kind, gegeven zijn 
stimulerende en belemmerende factoren (weer) optimaal profiteren 
van een passend onderwijsaanbod.



Ouderbetrokkenheid
In OnderwijsZorgGroep De Steentjes werken de leerkracht en de
pedagogisch medewerker nauw samen met de ouders/verzorgers 
van de kinderen die van het OnderwijsZorgArrangement gebruik 
maken. Ouders kunnen elke dag van 8:30 - 9:00 uur een kopje 
koffie of thee drinken in de klas en even meekijken. Ook kunnen 
zij op een afgesproken tijdstip meedraaien bij de Steentjes om 
een transfer te leren maken van het geleerde gedrag binnen 
De Steentjes naar de thuissituatie. Dit kan door specifieke 
vaardigheden of situaties te oefenen, afhankelijk van de doelen 
van het kind en de vragen van de ouders. 

Daarnaast is het mogelijk om, wanneer ouders concrete opvoe-
dingsvragen hebben, praktische pedagogische gezinsbegeleiding 
(PPG) in te zetten. De hulp van PPG is praktisch en handelings-
gericht: de pedagogisch medewerker zoekt met de ouders naar 
hanteerbare oplossingen voor de problemen. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om dagelijkse praktische zaken, zoals het inspelen op de 
specifieke ontwikkeling, het omgaan met moeilijk gedrag van het 
kind of het vormgeven aan dagelijkse ochtend- of avondrituelen.



Stichting Elan en
Leger des Heils W&G Noord-Holland
Het Mozaïek is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en valt 
onder het bestuur van Stichting Elan. Het Mozaïek is een christelijke 
school waar alle kinderen welkom zijn zonder onderscheid te maken 
naar levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond. De kinderen 
die het Mozaïek bezoeken, zijn aangewezen op een specifiek pedago-
gisch klimaat of een specifieke aanpak.
Voor de kinderen betekent dit, dat er wordt uitgegaan van waar een 
leerling nu is en wordt toegewerkt naar wat mogelijk is.

De Specialistische Daghulp (SDH) is onderdeel van het Leger des 
Heils W&G Noord-Holland. Het Leger des Heils zet zich in voor kwets-
bare mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn, multiprobleemgezin-
nen, kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehande-
ling nodig hebben en ouderen die sterk geïsoleerd leven.
 

De steentjes
een groep
met keien

van juffen…”
(ouders)



Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor OnderwijsZorgGroep De Steentjes, is een 
zorgindicatie “Specialistische Daghulp” van de Gemeente noodzakelijk.
Wanneer een kind al op school zit, is de eerste stap om via een groei-
document een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij 
het loket van Unita. Tevens moet de zorgindicatie bij de gemeente 
worden aangevraagd. Een verwijzing van een arts kan hiervoor ook 
worden gebruikt.

Voor meer informatie:
Leger des Heils W&G, Noord-Holland
mail:  info@legerdesheils.nl
tel:  + 31 ((0)23 - 55 33 933
adres: Postbus 11, 2000 AA Haarlem
site:  www.legerdesheils.nl/noord-holland
 

SBO Het Mozaïek
mail:  info@sbomozaiek.nl
tel:  035 - 68 56 907
adres:  Van Strijlandstraat 6, 1222 ES Hilversum
site:  www.sbomozaiek.nl


