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3Beste lezer, 

Na tien maanden hard werken, is het nieuwe gebouw van de Rehoboth 
Onderwijs en zorg en Adullam Gehandicaptenzorg klaar. Ik ben heel blij met het 
eindresultaat dat mede dankzij hulp van vrijwilligers en schenkingen is 
gerealiseerd. Barneveld heeft er opnieuw een modern, mooi en praktisch 
ingericht complex bij gekregen. Een gebouw waar onderwijs, behandeling en 
zorg een plaats heeft. Voor dit nieuwe Rehoboth geldt wel in het bijzonder: 
‘De Heere heeft ruimte gegeven’. 

Dit magazine geven wij uit ter gelegenheid van de offi ciële opening van onze 
nieuwbouw. Het wordt verspreid onder onze medewerkers, ouders, bezoekers van 
de open avond en pabo-studenten. Ook krijgen de scholen van het Reformatorisch 
samenwerkingsverband Berséba een exemplaar. Wij willen graag met u delen hoe 
mooi het nieuwe gebouw is geworden.

In dit magazine kunt u lezen wat het onderwijs, de zorg en de dienstverlening in 
dit afgestemde gebouw zo waardevol maakt voor de kinderen, medewerkers en 
samenwerkingspartners. U vindt foto’s van het eindresultaat en een overzicht van 
alle vormen van onderwijs (en zorg) en onze dienstverlening. 

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

P.J. Westerlaken

Rehoboth Onderwijs en zorg

In dit nummer

Voorwoord P.J. Westerlaken

Onderwijs én zorg op één locatie

Bouwers aan het woord

Onderwijsaanbod Rehoboth

Zorgaanbod Adullam

Van Ede naar Barneveld

Kinderen aan het woord

Hier staan we voor:
medewerkers over hun werk

Rehoboth Onderwijs en zorg
Schoutenstraat 113, Barneveld

Postbus 301, 3770 AH Barneveld

T 0342 20 03 00

E info@rehobothoz.nl

www.rehobothoz.nl

De Klimboom
Schoutenstraat 113, Barneveld

Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

T 088 238 5940

E deklimboom@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl
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Onderwijsman Piet Westerlaken -
College van Bestuur van Rehoboth 
Onderwijs en zorg - veert doorlopend 
enthousiast van zijn stoel als het 
schoolbrede concept ter sprake komt. 
“We hebben de muren tussen 
onderwijs, zorg en behandeling door-
broken”, steekt hij van wal. “Door
elkaar op te zoeken kunnen we nu 
individueel maatwerk leveren aan 
kinderen met een laag cognitief 
vermogen, kinderen die op een grote 
achterstand staan. Een jongetje dat 
’s morgens fi t genoeg is om te leren, 
maar het na de middag niet meer trekt,
kan nu naar het kinderdagcentrum 
(KDC). Omgekeerd kan een kind van 
het KDC heel eenvoudig met een 
dagdeel onderwijs beginnen. Binnen 
één gebouw. Dat is toch prachtig. Wat 
we doen is alle kinderen meer kansen 
bieden. Hier krijgen ze altijd het 
voordeel van de twijfel.”

Een school waar kinderen die moeilijk 

leren onderwijs, zorg en behandeling 

krijgen… onder één dak. Het klinkt 

heel logisch, maar is toch uniek. 

Binnen de reformatorische gezindte 

zijn Rehoboth Onderwijs en zorg en 

De Klimboom (Adullam) de eersten 

die deze combinatie aanbieden. In een 

prachtig nieuw gebouw in Barneveld 

waar ook Youké jeugdzorg en 

Paradocs Ergo- en Fysiotherapie

zich thuis voelen.

“M� twerk
per kind…
dat is nu

m� elijk!”

 Oza
Bijzonder is ook de betrokkenheid van 
de jeugdzorginstelling Youké, die 
vanuit de nieuwe school nu onderwijs-
zorg arrangementen (oza) aanbiedt. 
Westerlaken: “Er zijn kinderen van 4 
tot 7 jaar met een gestapeld probleem. 
Vaak is de basis een persoonlijkheids-
stoornis en dat vraagt heel veel van 
ouders en het gezin. Wat we nu 
bieden is een combinatie van onderwijs
en hulpverlening in één klaslokaal, 
waarbij de pedagogisch medewerker 
ook naar het gezin gaat. Ze biedt ook 
gezinsbegeleiding zodat ouders en 
eventuele broers en zussen ook weer 
verder kunnen.” Rehoboth Onderwijs en
zorg werkt hiervoor samen met Youké 
Jeugdzorg, een neutrale instelling. 
“Dat werkt heel goed. We worden 
betrokken bij de sollicitaties en er is 
een groot onderling respect. Het leidt 
ook tot bijzondere gesprekken over 
je identiteit.”

 Maatwerk per kind
Ook Nico van Stam, sectormanager
sector Wonen, Leren & Werken bij
Adullam, is enthousiast over de 
nieuwe school. “We zitten nu in de

College van Bestuur Piet Westerlaken
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Voor zowel Rehoboth als Adullam is het onderwijs en
zorg concept nieuw. “Elders in Nederland zijn enkele
vergelijkbare initiatieven en de staatssecretaris heeft
zich daar positief over uitgesproken. Binnen de
reformatorische gezindte is het echter een doorbraak.
In Alblasserdam heeft Adullam een gezamenlijke 
locatie met een gewone basisschool. Daar doen 
mensen met een beperking mee bij dagelijkse 
activiteiten, zoals oud papier ophalen en koffi e 
schenken voor het onderwijzend personeel. Maar 
ook bijvoorbeeld bij activiteiten op Koningsdag. Het 
hijsen van de vlag, zingen van het volkslied en de 
kleedjesmarkt gaan daar samen. Kinderen met een 
beperking in het gewone leven mee laten doen, 
dát is wat wij willen. Ten behoeve van het kind.”

verkenningsfase, maar we zullen elkaar 
als organisaties steeds vaker vinden 
dit jaar.” In kinderdagcentrum 
De Klimboom zijn er twee groepen:
een schoolvoorbereidende groep en 
een belevingsgerichte groep voor 
meervoudig gehandicapte kinderen. 
“Zeker de schoolvoorbereidende 
groep sluit mooi aan op Rehoboth. 
We kunnen nu per kind echt maatwerk 
leveren.” Naast deze twee groepen 
heeft Adullam ook een nieuw product 
binnen de brede school. “Onze 
zorgondersteuners zijn nu actief in de 
klassen van Rehoboth. Ze ondersteunen
kinderen bij zaken als sondevoeding, 
maar ook bij begeleiding op gedrag.
Ook hiermee bieden we individueel 
maatwerk.” De zorgondersteuners 
worden trouwens ook actief betrokken
bij de vakantieopvang die De Klimboom
biedt. “Zes weken vakantie is voor 
ouders soms best een lange periode.
Dan is het fi jn als er vakantieopvang 
mogelijk is.”

 Vloeiend
Raad van Bestuur Bram Prins van
Adullam stond drie jaar geleden
mede aan de wieg van het onderwijs-

zorgconcept. Hij ziet in de nauwe 
aansluiting tussen speciaal onderwijs 
en een kinderdagcentrum een win-win 
situatie. “Wij bereiden een deel van onze
kinderen voor op het speciaal onderwijs,
een ander deel gaat op termijn naar 
een dagactiviteitencentrum. Juist voor 
kinderen op het grensvlak tussen 
speciaal onderwijs en kinderdag-
centrum biedt het nieuwe concept in
Barneveld voordelen. Het loopt allemaal
veel vloeiender in elkaar over. Het 
kwam wel eens voor dat één van onze 
kinderen naar het speciaal onderwijs 
ging, maar na een half jaar terugkeerde.
Het ging toch niet, was net te hoog 
gegrepen. Die terugkeer is nu in één 
gebouw veel eenvoudiger.”

Onderwijs, zorg en behandeling onder één dak:

Schoolbreed!

Raad van Bestuur Bram Prins

Sectormanager Nico van Stam
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Betrokkenen bij
de bouw blikken terug

Een gebouw
is belangrijk,

maar het is er voor
de kinderen
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Een gebouw waar onder één dak ruimte is voor onderwijs, zorg en behandeling.

Dat was in één zin de briefi ng voor alle betrokkenen bij de nieuwbouw van de Rehobothschool

in Barneveld. Met een aantal betrokkenen blikken we terug op een enerverende periode van

plannen maken, ontwerpen, bouwen en inrichten.

Een gebouw waar onder één dak ruimte
is voor onderwijs, zorg en behandeling. 
Dat was in één zin de briefi ng voor alle 
betrokkenen bij de nieuwbouw van de
Rehobothschool in Barneveld. Met een
aantal betrokkenen blikken we terug op
een enerverende periode van plannen
maken, ontwerpen, bouwen en inrichten.

Een bouwplan begint doorgaans met het
opstellen van een programma van eisen.
Een document vol wensen die door 
het managementteam van Rehoboth 
Onderwijs en zorg aan het papier 
werden toevertrouwd. “Geen gemak-
kelijke opgave”, weet College van 
Bestuur Piet Westerlaken. “Het gebouw
was bestemd voor een grote diversiteit 
aan leerlingen, van 4-jarige zml-leerling
tot een vso’er van 18. Bovendien: 
we gingen iets nieuws doen omdat 
onderwijs, zorg, behandeling maar ook 
ambulante dienstverlening onder één 
dak kwamen. Gelukkig hebben we in 
een vroeg stadium contact gekregen 
met Ester van Winkel. Samen met haar 
hebben we in tien sessies het programma 
samengesteld en iedere ruimte benoemd.”

“In deze sessies gingen we van inhoud 
naar vorm”, vertelt Ester van Winkel 
van Sygma. “Met het programma 

van eisen maak je een bruggetje van 
inhoud naar vorm zodat de architect 
kan ontwerpen. Je vertaalt de manier 
waarop men in een organisatie werkt 
naar ruimtes. Ook beschrijf je hoe
de ruimtes onderling samenhangen. 
Wat zijn logische clusters van ruimtes, 
wat zijn logische ingangen? Op deze 
en andere vragen vind je met elkaar 
antwoorden. Ja, dat gaat soms met 
knippen en plakken.” Ester van Winkel 
vond het uitdagend en interessant 
om de eigen waardes van Rehoboth 
Onderwijs en zorg, het eigene van 
de reformatorische instelling, vast te 
leggen in het programma van eisen.

Architect Dick van de Merwe van de 
Van den Berg Groep tekende voor het 
ontwerp van het nieuwe gebouw.
Zijn bedrijf heeft een interactief 
ontwerpproces ontwikkeld dat juist bij 
gebouwen met meerdere gebruikers 
goed tot zijn recht komt. “We zijn dus 

niet meteen gaan schetsen, maar hebben eerst 
workshops gehouden over de inhoud van het
programma van eisen. Wat bedoelen opdracht-
gevers als ze een transparant gebouw willen? En 
hoe zien ze het onderwerp rentmeesterschap als 
het om een gebouw gaat?” De medewerkers van 
Rehoboth Onderwijs en zorg ‘deden fanatiek mee’ 
met de workshops, vertelt de architect. 

 Engelse drop
Vervolgens ontwikkelde Van de Merwe acht 
varianten en werkte die in schetsvorm uit. Die zijn 
met de deelnemers van de workshops besproken.
“Uiteindelijk ontstond een gebouw met een 
S-vorm. Dankzij deze vorm creëerden we ruimte 
om iedere doelgroep een eigen plein te geven. Het 
werd dankzij de S ook een gebouw met meerdere 
voorzijdes en geen achterkant. De ronde vormen
geven het vriendelijkheid.” Belangrijk uitgangspunt
was ook om het pand niet monumentaal en 
pompeus te laten lijken, ondanks de 4200 m2

oppervlakte. “Het is bestemd voor kinderen dus je 
moet ontwerpen op hun ooghoogte. Hoe ziet het 
eruit door de ogen van een kind?

Ester van Winkel

Architect Dick van de Merwe



Kennis, kwaliteit, snelheid en daadkracht
Brandsen Installatietechniek B.V. is een totaal

installateur gericht op de nieuwbouw en renovatie 

van woning,  en utiliteitsgebouwen. Opgericht 

als bedrijf gericht op sanitaire installaties heeft 

het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld 

tot een middelgrote totaalinstallateur met een 

sterke focus op de realisatie van geïntegreerde 

klimaatinstallaties voor de utiliteitsbouw.

Tevens heeft Brandsen Installatietechniek B.V. een 

eigen servicedienst gespecialiseerd in periodiek 

onderhoud van uw technische installatie(s). Onze 

servicemonteurs staan bovendien klaar voor het 

verhelpen van eventuele storingen.

Kennis, kwaliteit, snelheid en daadkracht 

zijn kenmerkend voor de organisatie.

Barneveldseweg 33    6741 LJ Lunteren    T 0342  401715    F 0342  401751    info@brandseninstallatietechniek.nl

www.brandseninstallatietechniek.nl
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Daarom is de vormgeving horizontaal 
met kleurlagen die doen denken aan 
Engelse drop. Dat voorkomt een statige 
uitstraling die je bij verticale lijnen 
wel krijgt”, aldus Van de Merwe, die 
de medewerkers van de gemeente 
Barneveld een compliment geeft.
“De gemeente was heel betrokken, ze 
stonden echt naast de opdrachtgever. 
Dat maak ik zelden mee.”

 Energieneutraal
Het bouwproces is van architecten-
selectie tot oplevering begeleid door 
Van Vliet Bouwmanagement uit 
Barendrecht. Projectleider Bas de 

Geweldig proces
Al tijdens de vooronderzoeken naar een mogelijke vestiging in Barneveld was beleids-
medewerker Monique Kokx - samen met haar collega’s bij de gemeente Barneveld - 
intensief betrokken bij het proces. “We hebben eerst gekeken naar een dislocatie naast de 
vestigingen in Ede en Ochten. Maar dat zou drie vestigingen met te weinig body opleveren. 
Daarom is er gekozen voor een hoofdlocatie in Barneveld en Ochten. Er gingen dagelijks 
veel leerlingen van hier naar Ede, dat hoeft nu niet meer. Er staan opeens heel veel fi etsen 
bij de nieuwe school!” Terugkijkend op de afgelopen jaren heeft Kokx maar één conclusie: 
“Het was een geweldig proces met fi jne mensen. Er was echt sprake van vertrouwen. 
We wilden samen zorgen dat er een goede school voor de kinderen kwam.”

constructief knooppunt bij de schuine 
punt.” Bijzonder was dat bij de 
aanbesteding de bouwsom veel lager 
uitviel. “Dat gaf ons de mogelijkheid 
om de school energieneutraal en 
onderhoudsarm te bouwen. 
Aluminium kozijnen, triple beglazing, 
een complete wko-installatie en 
zonnepanelen op het dak zorgen 
ervoor dat de exploitatiekosten de 
komende 40 jaar veel lager uitvallen”. 
“En dat geld kunnen wij steken in de 
kinderen”, vult College van Bestuur 
Piet Westerlaken aan. “Want natuurlijk 
is een gebouw belangrijk, maar het is 
er voor de kinderen.”

Projectleider Bas de Groot

Groot was bij de realisatie 
betrokken. Hij kijkt met 
plezier terug op de bouw. 
“Een project met leuke 
bouwkundige details die 
een zekere moeilijkheids-
graad hebben”, zegt hij. 
“Staand metselwerk, ronde
vormen, grote overstekken 
tot wel 7 meter en een 

Het interieur van de 
nieuwe brede school 
ziet er prachtig uit. 
Natuurlijke materialen, 
vrolijke kleuren en veel 
licht bepalen de sfeer. 
De foto’s in dit magazine
geven daarvan een goed 
beeld!

Beleidsmedewerker Monique Kokx
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Wincoop
veiligheidstrainingen

Anthonie Fokkerstraat 45 B
3772 MP Barneveld
T : 0342-417 371
I : www.bhv-vca-ehbo.nl

in       keer
nl

in       keer
nl

in       keer
nl

Ook een BHV herhaling op uw school?
Prijs €795,00 per dag en €20,00 per persoon. 
Afspraak maken? Kijk op www.in1keerBHV.nl of bel 0342-41 73 71

Kunt u veilig en snel 
uw school ontruimen?

Starter op de woningmarkt of door-
stromen naar een grotere woning? 
Uw huis verbouwen of hypotheek 
over  sluiten? Begin met een goed 
gesprek bij Van Ommeren Financieel 
Advies. Wij weten de weg in de 
fi nanciële wereld en verzorgen graag 
uw hypotheek. Maak een afspraak voor 
een adviesgesprek. 

Verantwoord en voordelig!

Albert Plesmanstr. 2 | 3772 MN  Barneveld | 0342 421 653 | www.vanommeren-fa.nl

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

                   Wilt u een hypotheek 

zonder verzekeringen? Ook dit 

kunnen wij voor u verzorgen. 

                Vraag naar onze 

speciale rentetarieven voor 

nieuwbouw.

LET OP!

TIP

Profi teer nu
   van de 

historisch lage 
hypotheekrente.”

Hypotheken
Financieringen

Oudedags-
voorzieningen

Sparen

“Hoe komen wij aan een
voordelige hypotheek?”

Wattstraat 8  |  3771 AG Barneveld
Tel. 0342 - 490384  |  Fax 0342 - 420335

geurtsenmetaal@kliksafe.nl
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In een JRK-klas zitten maximaal 12 kinderen. Eén leerkracht en één onderwijsassistent In een JRK-klas zitten maximaal 12 kinderen. Eén leerkracht en één onderwijsassistent 
begeleiden de kinderen. De kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij het leren en/of het begeleiden de kinderen. De kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij het leren en/of het 
gedrag. De hoogte van de intelligentie varieert vanaf 55 tot rond de 120. Soms krijgt een kind gedrag. De hoogte van de intelligentie varieert vanaf 55 tot rond de 120. Soms krijgt een kind 
extra ondersteuning door middel van een SBO ++ arrangement.extra ondersteuning door middel van een SBO ++ arrangement.

Op het SBO krijgen rond de 15 leerlingen les van een leerkracht en waar nodig een Op het SBO krijgen rond de 15 leerlingen les van een leerkracht en waar nodig een Op het SBO krijgen rond de 15 leerlingen les van een leerkracht en waar nodig een 
onderwijsassistente. Het IQ kan variëren van 55 tot een (hoog)gemiddeld IQ van bijvoorbeeld onderwijsassistente. Het IQ kan variëren van 55 tot een (hoog)gemiddeld IQ van bijvoorbeeld onderwijsassistente. Het IQ kan variëren van 55 tot een (hoog)gemiddeld IQ van bijvoorbeeld 
120. De kinderen hebben behoefte aan een speciaal onderwijsaanbod. Dit kan zijn op het 120. De kinderen hebben behoefte aan een speciaal onderwijsaanbod. Dit kan zijn op het 120. De kinderen hebben behoefte aan een speciaal onderwijsaanbod. Dit kan zijn op het 
gebied van leren en/of van gedrag. Rust en structuur binnen een veilig klassenklimaat is gebied van leren en/of van gedrag. Rust en structuur binnen een veilig klassenklimaat is gebied van leren en/of van gedrag. Rust en structuur binnen een veilig klassenklimaat is 
belangrijk voor onze leerlingen. We werken schoolbreed in niveaugroepen en stemmen het belangrijk voor onze leerlingen. We werken schoolbreed in niveaugroepen en stemmen het belangrijk voor onze leerlingen. We werken schoolbreed in niveaugroepen en stemmen het 
onderwijs af op de behoeftes van de leerlingen zodat alle kinderen zich competent kunnen onderwijs af op de behoeftes van de leerlingen zodat alle kinderen zich competent kunnen onderwijs af op de behoeftes van de leerlingen zodat alle kinderen zich competent kunnen 
voelen. Het onderwijsaanbod wordt aangeboden t/m groep 8 van het basisonderwijs als het voelen. Het onderwijsaanbod wordt aangeboden t/m groep 8 van het basisonderwijs als het voelen. Het onderwijsaanbod wordt aangeboden t/m groep 8 van het basisonderwijs als het 
tot de mogelijkheden van de leerlingen behoort.tot de mogelijkheden van de leerlingen behoort.

In een speciaal onderwijs cluster 4 klas zitten maximaal 12 kinderen. De leerlingen hebben In een speciaal onderwijs cluster 4 klas zitten maximaal 12 kinderen. De leerlingen hebben 
psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en meestal een gemiddelde intelligentie. psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek en meestal een gemiddelde intelligentie. 
Eén leerkracht en één onderwijsassistent begeleiden de kinderen. We bieden het onderwijs Eén leerkracht en één onderwijsassistent begeleiden de kinderen. We bieden het onderwijs 
aan van groep 3 t/m groep 8. Kleuters met een onderwijsbehoefte passend bij het SO cluster aan van groep 3 t/m groep 8. Kleuters met een onderwijsbehoefte passend bij het SO cluster 
4 onderwijs volgen dit met een aanvullend arrangement op de JRK afdeling van het SBO of 4 onderwijs volgen dit met een aanvullend arrangement op de JRK afdeling van het SBO of 
binnen de OZA groep.

Het ZML onderwijs is voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. ZML-leerlingen hebben doorgaans Het ZML onderwijs is voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen. ZML-leerlingen hebben doorgaans 
een IQ wat lager is dan 55. Sommige leerlingen hebben een MG-indicatie. MG staat voor een IQ wat lager is dan 55. Sommige leerlingen hebben een MG-indicatie. MG staat voor 
Meervoudig Gehandicapt. Veelal hebben MG-leerlingen een IQ wat lager is dan 35 en/of Meervoudig Gehandicapt. Veelal hebben MG-leerlingen een IQ wat lager is dan 35 en/of 
bijkomende problematiek zoals stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD of ernstige bijkomende problematiek zoals stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD of ernstige bijkomende problematiek zoals stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD of ernstige 
communicatieve beperkingen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen (7 t/m 13 communicatieve beperkingen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen (7 t/m 13 communicatieve beperkingen. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen (7 t/m 13 
leerlingen). Iedere groep heeft een vaste leerkracht en een onderwijsassistente. leerlingen). Iedere groep heeft een vaste leerkracht en een onderwijsassistente. leerlingen). Iedere groep heeft een vaste leerkracht en een onderwijsassistente. 
Op het SO (Speciaal Onderwijs) is plaats voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.Op het SO (Speciaal Onderwijs) is plaats voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.Op het SO (Speciaal Onderwijs) is plaats voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar.

De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal De Rehobothschool voor ZML/MG beschikt over een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal 
Onderwijs). Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen terecht op het VSO. In het VSO komt de nadruk Onderwijs). Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen terecht op het VSO. In het VSO komt de nadruk Onderwijs). Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen terecht op het VSO. In het VSO komt de nadruk Onderwijs). Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen terecht op het VSO. In het VSO komt de nadruk Onderwijs). Leerlingen vanaf 13 jaar kunnen terecht op het VSO. In het VSO komt de nadruk 
geleidelijk aan meer te liggen op de praktische vakken. De cognitieve vakken zijn daarbij geleidelijk aan meer te liggen op de praktische vakken. De cognitieve vakken zijn daarbij geleidelijk aan meer te liggen op de praktische vakken. De cognitieve vakken zijn daarbij geleidelijk aan meer te liggen op de praktische vakken. De cognitieve vakken zijn daarbij geleidelijk aan meer te liggen op de praktische vakken. De cognitieve vakken zijn daarbij 
ondersteunend. De groepsgrootte en de personele bezetting is gelijk aan die op het SO. De ondersteunend. De groepsgrootte en de personele bezetting is gelijk aan die op het SO. De ondersteunend. De groepsgrootte en de personele bezetting is gelijk aan die op het SO. De ondersteunend. De groepsgrootte en de personele bezetting is gelijk aan die op het SO. De ondersteunend. De groepsgrootte en de personele bezetting is gelijk aan die op het SO. De 
school bereidt leerlingen voor op het deelnemen in de maatschappij. De onderwijsmaterialenschool bereidt leerlingen voor op het deelnemen in de maatschappij. De onderwijsmaterialenschool bereidt leerlingen voor op het deelnemen in de maatschappij. De onderwijsmaterialenschool bereidt leerlingen voor op het deelnemen in de maatschappij. De onderwijsmaterialenschool bereidt leerlingen voor op het deelnemen in de maatschappij. De onderwijsmaterialen
in het VSO zijn hierop aangepast. Door arbeidstraining binnen en buiten de school werken we in het VSO zijn hierop aangepast. Door arbeidstraining binnen en buiten de school werken we in het VSO zijn hierop aangepast. Door arbeidstraining binnen en buiten de school werken we in het VSO zijn hierop aangepast. Door arbeidstraining binnen en buiten de school werken we in het VSO zijn hierop aangepast. Door arbeidstraining binnen en buiten de school werken we 
toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van interne en toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van interne en toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van interne en toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van interne en toe naar een passende uitstroombestemming. We maken daarbij gebruik van interne en 
externe stage. Leerlingen verlaten voor hun 20e jaar het VSO.externe stage. Leerlingen verlaten voor hun 20e jaar het VSO.externe stage. Leerlingen verlaten voor hun 20e jaar het VSO.externe stage. Leerlingen verlaten voor hun 20e jaar het VSO.

In de OZA groep zitten maximaal 8 kinderen van 3,5 tot 7 jaar. Eén leerkracht en één pedagogisch In de OZA groep zitten maximaal 8 kinderen van 3,5 tot 7 jaar. Eén leerkracht en één pedagogisch 
medewerker bieden een onderwijsaanbod met behandeling. De pedagogisch medewerker is in medewerker bieden een onderwijsaanbod met behandeling. De pedagogisch medewerker is in 
dienst van Youké (Jeugdzorg). Ze begeleidt ook de (pleeg)ouder(s) van de kinderen. dienst van Youké (Jeugdzorg). Ze begeleidt ook de (pleeg)ouder(s) van de kinderen. 
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Veluweweg 64
3774 BN Kootwijkerbroek
0342 44 23 52

Laarweg 80
6732 BN Harskamp
0318 45 72 12

info@brinkschilders.nl
www.brinkschilders.nl

Verf  |  Glas  |  Behang  |  Gordijnen  |  Vloerbedekking  |  Zonwering

LOONWERK - GRONDWERK - SLOOPWERK

Van Geresteijn BV

Vinkekampweg 6
3774 PL Kootwijkerbroek

M 06 52 85 87 02
E info@loonbedrijfgeresteijn.nl

N.N.
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 Instelling
In een instelling bieden wij 24-uurszorg. Hier wonen kinderen, (jong) volwassenen en ouderen 
met een verstandelijke beperking die intensieve verzorging en/of intensieve begeleiding nodig 
hebben. Je woont in een woongroep en hebt een eigen kamer. Het programma is afgestemd op 
jouw mogelijkheden. 

 Wonen
Wonen bij Adullam is bedoeld voor volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking.Wonen bij Adullam is bedoeld voor volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking.
De geboden begeleiding wordt precies afgestemd op jouw behoefte. Binnen het woonaanbod De geboden begeleiding wordt precies afgestemd op jouw behoefte. Binnen het woonaanbod 
komen we tegemoet aan een verscheidenheid van zorgvragen. komen we tegemoet aan een verscheidenheid van zorgvragen. 

 Maatschappelijke participatie
Diverse dependances bevorderen de maatschappelijke deelname en betrokkenheid. Het omgaanDiverse dependances bevorderen de maatschappelijke deelname en betrokkenheid. Het omgaanDiverse dependances bevorderen de maatschappelijke deelname en betrokkenheid. Het omgaanDiverse dependances bevorderen de maatschappelijke deelname en betrokkenheid. Het omgaan
en verzorgen van dieren gebeurt met name bij de (zorg)boerderijen. In de verschillende winkels en verzorgen van dieren gebeurt met name bij de (zorg)boerderijen. In de verschillende winkels en verzorgen van dieren gebeurt met name bij de (zorg)boerderijen. In de verschillende winkels en verzorgen van dieren gebeurt met name bij de (zorg)boerderijen. In de verschillende winkels 
wordt een breed assortiment van eigengemaakte artikelen verkocht. U wordt geholpen door wordt een breed assortiment van eigengemaakte artikelen verkocht. U wordt geholpen door wordt een breed assortiment van eigengemaakte artikelen verkocht. U wordt geholpen door 
onze deelnemers. 

 Logeren
Logeren is leuk en spannend: je slaapt en verblijft ergens anders dan thuis. Je kunt ook bij Logeren is leuk en spannend: je slaapt en verblijft ergens anders dan thuis. Je kunt ook bij Logeren is leuk en spannend: je slaapt en verblijft ergens anders dan thuis. Je kunt ook bij 
Adullam logeren om alvast te wennen aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening Adullam logeren om alvast te wennen aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening Adullam logeren om alvast te wennen aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening 
of instelling. Voor de ouders/verzorgers vraagt de begeleiding en verzorging veel aandacht en of instelling. Voor de ouders/verzorgers vraagt de begeleiding en verzorging veel aandacht en of instelling. Voor de ouders/verzorgers vraagt de begeleiding en verzorging veel aandacht en 
energie. Met name als er meerdere gezinsleden zijn, is het goed dat er momenten zijn waarop energie. Met name als er meerdere gezinsleden zijn, is het goed dat er momenten zijn waarop energie. Met name als er meerdere gezinsleden zijn, is het goed dat er momenten zijn waarop energie. Met name als er meerdere gezinsleden zijn, is het goed dat er momenten zijn waarop 
de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het mogelijk om langer de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het mogelijk om langer de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het mogelijk om langer de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het mogelijk om langer 
thuis te wonen. thuis te wonen. 

 Kinderdagcentrum
Een kinderdagcentrum is vaak een onderdeel van een dagactiviteitencentrum. Kinderen vanaf Een kinderdagcentrum is vaak een onderdeel van een dagactiviteitencentrum. Kinderen vanaf Een kinderdagcentrum is vaak een onderdeel van een dagactiviteitencentrum. Kinderen vanaf Een kinderdagcentrum is vaak een onderdeel van een dagactiviteitencentrum. Kinderen vanaf 
2 tot ongeveer 18 jaar leren en spelen veelal in kleine groepjes. Ieder kind wordt gestimuleerd 2 tot ongeveer 18 jaar leren en spelen veelal in kleine groepjes. Ieder kind wordt gestimuleerd 2 tot ongeveer 18 jaar leren en spelen veelal in kleine groepjes. Ieder kind wordt gestimuleerd 2 tot ongeveer 18 jaar leren en spelen veelal in kleine groepjes. Ieder kind wordt gestimuleerd 
om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo om tot een eigen optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen of het bereikte niveau zo 
goed mogelijk in stand te houden. goed mogelijk in stand te houden. 

 Dagactiviteitencentrum
Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. Een dagactiviteitencentrum (afgekort: DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten. 
Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te Als je dit centrum bezoekt, word je gestimuleerd om te leren (door te doen of te ervaren), te 
werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Eigenwaarde 
en waar mogelijk contact met andere deelnemers is belangrijk. en waar mogelijk contact met andere deelnemers is belangrijk. en waar mogelijk contact met andere deelnemers is belangrijk. 

Zie voor informatie of aanmelden onze website: Zie voor informatie of aanmelden onze website: www.adullamzorg.nl

Waarde(n)volle zorg ontvangen?
Adullam, is een landelijke identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding 

aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van

Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor onze normen en waarden. 

Staphors
t

Oud
dorp AlblasserdamPuttershoek

Uddel

Genemuiden

Nunspeet

BarneveldEdeEdeEdeEdeEdeEdeEde
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Van Ede naar Barneveld

Verhuizing met het oog 
op de toekomst
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In november 2012 verschijnt het 
rapport “Verkenning naar de haal-
baarheid van reformatorische speciaal 
basisonderwijs S(B)O in Barneveld”. 
Vertrekpunt van dit document is het 
beleid van de overheid dat zich richt 
op Passend Onderwijs. Scholen moeten 
leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, een passend onderwijs-
arrangement bieden. Zo dicht mogelijk 
bij huis! 

Gezien de grote en groeiende 
reformatorische populatie in Barneveld 
is er in deze gemeente ruimte voor 

Wat maakt een verhuizing van de Rehobothschool en de Ds. Detmarschool

van Ede naar Barneveld aantrekkelijk? Deze vraag is de afgelopen jaren vaak

gesteld, zowel bij bestuurders als ouders en medewerkers van de scholen.

Nu de nieuwe school in Barneveld haar deuren heeft geopend,

blikken we nog een keer terug op de argumenten voor de verhuizing.

is er in deze gemeente ruimte voor 
sbo met de eigen signatuur. In de 
verkenning ontdekt men al snel dat het 
(fi nancieel) moeilijk is om drie scholen 
te bekostigen. Een ‘eigen’ vestiging in 
Ochten, Ede én Barneveld is op den 
duur onbetaalbaar. Vandaar dat de 
verplaatsing van Ede naar Barneveld 
nadrukkelijk in beeld komt, naast een 
locatie in Ochten die op extra leerlingen 
vanuit Rhenen, Elst, Amerongen en 
Leersum kan rekenen.

 Hoofdbrekens
Natuurlijk zijn er voor een aantal ouders ook nadelen
aan de schoolverhuizing. Kinderen uit de regio Ede 
die op de fi ets naar school rijden, moeten opeens 
dagelijks naar Barneveld of Ochten reizen. Ook voor 
ouders geeft dat soms de nodige hoofdbrekens. 
Tegelijk leert de ervaring uit de eerste weken dat de 
kinderen er veel voor terugkrijgen. In het nieuwe 
gebouw zijn alle faciliteiten helemaal up-to-date. 
De school biedt een rustige leeromgeving en in de 
warme septemberweken blijkt het klimaat aange-
naam koel. Bovendien: met Ochten en Barneveld 
zijn er nu twee locaties met een goede regionale 
spreiding en een toekomstbestendige fi nanciering. 
En dat is iets om dankbaar voor te zijn.En dat is iets om dankbaar voor te zijn.

 Minder reizen
Het belangrijkste argument voor de 
verhuizing naar Barneveld is echter de 
afname van het aantal reiskilometers. 
Onderzoek in 2012 toont aan dat de 
leerlingen in het speciaal basis-
onderwijs dagelijks opgeteld ruim 
4700 kilometers reizen. Met verhuizing 
naar Barneveld daalt dit aantal naar 
ongeveer 3200. Een vermindering van 
maar liefst 31%. Oftewel: de 
gemiddelde leerling kan 31% dichter 
bij huis naar school. Dit gegeven sluit 
goed aan bij de doelstelling van 
passend onderwijs.passend onderwijs.

“De verhuizing z gt v�  
minder rei� il
 eters”
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Gebroeders van Eldik
Tolsestraat 20
6669 MS Dodewaard
Tel : 06-53 68 7068
Fax : 0488 44 3513
info@gebroedersvaneldik.nl

www.gebroedersvaneldik.nl

Freeke Management BV  Freeke Management BV  |  Oudsmidsestraat 23 , 4033 AW Lienden   Oudsmidsestraat 23 , 4033 AW Lienden 
+31 (0)6 17 17 77 62  +31 (0)6 17 17 77 62  |  j.freeke@freekemanagement.nl    j.freeke@freekemanagement.nl  |  www.freekemanagement.nl

Management & beheer voor nieuwbouw-, 
renovatie- en onderhoudsprojecten 

Professionele betonvloeren, funderingen 
en vloerrenovatie

De Bruin Betonwerken is al jaren gespecialiseerd in funderingen, beton-
vloeren en renovatie-projecten. Wij werken voor aannemers, bedrijven 
en voor particulieren en staan bekend om onze kwaliteit en flexibiliteit. 
Onze klanten bevinden zich in heel nederland en soms ook daarbuiten. 

Kijk voor meer informatie op:

www.debruinbetonwerken.nl
Molenkempke 4, 4043 KC Opheusden, Tel. (0488) 44 34 91 Mobiel 06 - 5113 22 18

Werkplaats Maasdijk 31Werkplaats Maasdijk 31
Winkel Polstraat 19 a Winkel Polstraat 19 a 
Wijk en AalburgWijk en Aalburg
Tel. 0416-69 12 88Tel. 0416-69 12 88
www.versteegmanden.nlwww.versteegmanden.nl

Geopend: di-vrij: 13.15-17.00 u
  zaterdag 9.00-15.00 u
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Loïs van Kan (18) uit Soest vindt de nieuwe school 
zoals geschreven heel leuk. Is de school leuker dan 
de oude in Ede? “In Ede was het wel leuk en in 
Barneveld is het ook wel leuk.” De vrolijke kleuren 
in het interieur spreken haar aan. En ze vindt het 
heel leuk dat er bankjes in de gangen staan. Echt 
voor het VSO. “En ze passen precies bij de mooie 
vloer!” Loïs vat het samen: “De sfeer is goed.”

“Weet je wat ook zo mooi is hier?”, vraagt Lennart 
van de Bruinhorst (11) uit Lunteren. “Dat alles zo van de Bruinhorst (11) uit Lunteren. “Dat alles zo van de Bruinhorst
goed bij elkaar past. Alles is een beetje hetzelfde, 
de kleuren, de vormen, de soort stoelen. Dat was in 
Ede niet zo.” En Lennart kan het weten, want hij is 
drie jaar in Ede naar school gegaan. “Eerst een jaar 
MLK, daarna LOM.” Ook Lennart heeft hart voor 
dieren en dan met name vogels. Gelukkig zijn die 
er ook op school. “Zoals een agapornis, dat is een 
dwergpapegaai.”

“Het is hier heel leuk op school.” Nog voor de vragensteller 
een vraag kan stellen heeft Loïs van Kan al de toon gezet. 

Magazine Schoolbreed ging aan tafel met vier leerlingen om 
te vragen wat ze van de nieuwe school vinden.

Rick van Dijk (11) uit De Valk bij 
Lunteren mag als eerste zijn mening 
geven. Hij roemt de gezellige sfeer in 
het nieuwe gebouw. “Alles is nieuw, 
overal zie je bloemetjes, er zijn veel 
details. Het andere gebouw was 
verouderd, dit is een hele vooruitgang. 
Behalve de kinderen is alles nieuw 
hier.” Voor Rick heeft de verhuizing van 
Ede naar Barneveld trouwens nog een 
voordeel: hij kan nu met de fi ets naar 
school. “En dat is veel fi jner.”

“Het is hier h	 l leuk
op sch� l”

Nijeboer Natuurbouw
en Grondwerken

Buitenbrinkweg 59, 3853 LV Ermelo

06 53635616

Voor Willem Soetendaal (15) uit 
Barneveld is de afstand naar school 
ook veel makkelijker te overbruggen. 
“Lopen een kwartiertje”, schat hij in, 
“maar meestal ga ik op de fi ets.” Over 
de nieuwe school is hij erg te spreken. 
“Het gebouw is veel mooier.” Als 
dierenliefhebber (“We hebben thuis 
twee chichu’s”) is hij blij dat er op 
school veel ruimte is voor dieren. 
“Konijnen, vissen, kippen”, somt hij op.

“Behalve de kinderen is
alles hier nieuw”
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Bij Douglas-Hout.nl zijn we gek op hout: 

Douglas hout. Het is sterk, duurzaam en 

 betaalbaar en heeft een ongeëvenaarde 

uitstraling. De kracht van de natuur. Douglas 

hout is bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld 

veranda’s, schuttingen, palen en gevel-

bekleding. Snel Douglas hout nodig? Maak 

een keuze uit ons ruime assortiment. Wij 

hebben alles op voorraad en leveren snel.

Telefoon: 0318-501331 | info@douglas-hout.nl    

www.douglas-hout.nl

GROTE VOORRAAD, 
SNELLE LEVERING

Taxi
Touringcar

Autoverhuur

www.noot.nl
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Orgelbouwer A. Bovenschen uit Veenendaal is vader van vier kinderen die de 
brede school bezoeken: Christiaan, Daniël, Heidi en Rosalie. Als ouder is hij 
betrokken bij de school, maar zijn betrokkenheid ging bij de nieuwbouw nog een 
stapje verder. Zijn bedrijf Bovenschen Virtual Organs heeft een nieuw orgel
geleverd dat in de personeelsruimte staat opgesteld. “Het is een digitaal 
Hauptwerk orgel”, vertelt Bovenschen, die de instrumenten zelf ontwerpt en 
bouwt. “Door de keuze van zogenaamde samples kunnen we de klank van 
pijporgels uit binnen- en buitenland realistisch nabootsen.” “Een orgel van deze 
kwaliteit is voor onze school een veel te grote uitgave”, vult Piet Westerlaken 
aan. “Maar dankzij een zeer schappelijk aanbod van deze ouder kunnen we de 
samenzang nu tóch begeleiden met een prachtig orgel.” 

www.virtual-organ.com

Nieuw orgel via ouder!
 uit Veenendaal is vader van vier kinderen die de 

betrokken bij de school, maar zijn betrokkenheid ging bij de nieuwbouw nog een 

pijporgels uit binnen- en buitenland realistisch nabootsen.” “Een orgel van deze 

aan. “Maar dankzij een zeer schappelijk aanbod van deze ouder kunnen we de 

www.virtual-organ.com

ouder!

“De nieuwe school in Barneveld helpt ons als samen-“De nieuwe school in Barneveld helpt ons als samen-
werkingsverband enorm”, vertelt regiomanager 
G. van Roekel van Berséba. “Je moet als samen-
werkingsverband dekkend zijn qua zorgaanbod. 
Onze ambitie is om elk kind reformatorisch onderwijs Onze ambitie is om elk kind reformatorisch onderwijs 
aan te bieden. De brede school in Barneveld helpt 
daarmee. Enkele jaren geleden was er nog huiver en daarmee. Enkele jaren geleden was er nog huiver en 
dacht men aan leegstand door het passend onderwijs. dacht men aan leegstand door het passend onderwijs. 
Inmiddels zit de nieuwe school al vol en heeft de 
regio deze zo noodzakelijke voorziening.”regio deze zo noodzakelijke voorziening.”

G.R. van Leeuwen, bestuurder van Berséba, legt uit 
welke rol zijn organisatie speelt in het reformatorisch 
(speciaal) onderwijs: “Berséba is een samenwerkings-
verband van alle reformatorische scholen. Berséba 
ontvangt van het Rijk alle zorgmiddelen en fi nanciert 
hiermee de extra zorg op de aangesloten basisscholen.
Daarnaast fi nanciert het de zorgondersteuning van
alle leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs binnen
het samenwerkingsverband. Berséba heeft dus een 
nauwe relatie met de Rehobothschool voor Onderwijs
en zorg”, aldus Van Leeuwen, die de brede school in 
Barneveld als een voorbeeld ziet voor andere regio’s. 
“We zien onze speciale scholen graag een zo breed 
mogelijk aanbod bieden. De brede school in Barneveld
is daar een prachtig voorbeeld van.”

“Een prachtig initiatief, passend bij een groeiend Barneveld en 
een mooie aanvulling op het onderwijspalet.” Zo vat wethouder 
A. de Kruijf de komst naar Barneveld en de bouw van de nieuwe 
school samen. 

“In onze gemeente zijn 29 basisscholen, diverse scholen voor 
speciaal onderwijs, drie scholen voor voortgezet onderwijs én een 
mbo-instelling. Bovendien is er sinds kort ook een internationale 
schakelklas. In dat palet is de Rehobothschool een mooie 
aanvulling. De school past qua identiteit ook goed bij de populatie 
van Barneveld.”

De Kruijf is momenteel als wethouder niet verantwoordelijk De Kruijf is momenteel als wethouder niet verantwoordelijk 
voor onderwijs, maar bij de besprekingen over de komst naar voor onderwijs, maar bij de besprekingen over de komst naar 

Barneveld wel. “Ik heb diverse gesprekken Barneveld wel. “Ik heb diverse gesprekken 
gevoerd met de wethouder in Ede. gevoerd met de wethouder in Ede. 
Voor die gemeente is het jammer dat de Voor die gemeente is het jammer dat de 
Rehoboth- en Detmarschool verhuisd zijn. Rehoboth- en Detmarschool verhuisd zijn. 

Maar er komen zoveel kinderen uit de regio Maar er komen zoveel kinderen uit de regio 
Barneveld dat men het ook heel Barneveld dat men het ook heel 

begrijpelijk vond”, aldus De Kruijf. begrijpelijk vond”, aldus De Kruijf. 

Nieuwe school
      goed voorbeeld

is daar een prachtig voorbeeld van.”

Prachtige aanvulling
op onderwijspalet

Wethouder A. de Kruijf over de brede school:

Aart de KruijfAart de Kruijf
WethouderWethouder
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Wij zijn enorm veelzijdig en bieden uiteenlopende diensten.
Voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud, kozijnen en deuren,

bent u bij ons al meer dan 25 jaar aan het juiste adres! 

VEELZIJDIG BOUWBEDRIJF

www.bouwbedrijfb udding.nl    info@bouwbedrijfb udding.nl

brengt mensen in  beweging

Hee�  u moeite om in bad te stappen, 
maar wilt u uw bad niet opgeven? Met 
een deurtje in bad zorgt Weerheim 
 Revalidatie-Techniek ervoor dat u veilig  Revalidatie-Techniek ervoor dat u veilig  Revalidatie-Techniek ervoor dat u veilig  Revalidatie-Techniek ervoor dat u veilig 
kunt blijven baden en weer makkelijk kunt blijven baden en weer makkelijk 
onder de douche stapt.

Weerheim Revalidatie-Techniek maakt 
het u makkelijk in en om het huis met 
allerhande comfort hulpmiddelen als een 
scootmobiel, rollator, sta-op-fauteuil en zo 
ook een instapdeur in uw bestaande bad. 
Piet Weerheim: ‘Veel mensen douchen in 
bad en zijn door de hoge stap bang om uit 
te glijden. Een deurtje in bad is letterlijk 
en � guurlijk een kleine stap naar meer 
gemak en minder risico.’ Dat ervaart ook 
het echtpaar Grootenboer (80 en 77): “Wij 

hebben een heerlijk huis en alles aange-
past zodat we zelfstandig kunnen blijven 
wonen.  Alleen het douchen in bad was nog 
lastig. We waren bang om te vallen of uit 
te glijden. Dit is veel veiliger. Het plaatsen te glijden. Dit is veel veiliger. Het plaatsen te glijden. Dit is veel veiliger. Het plaatsen te glijden. Dit is veel veiliger. Het plaatsen 
ging snel en netjes. We hebben er eindeloos ging snel en netjes. We hebben er eindeloos 
gemak van.’

100% waterdicht
De instapdeur wordt op maat gemaakt en 
past in vrijwel alle bestaande badkuipen. 
Weerheim: ‘Bij de montage zagen we alleen 
een stuk uit het bestaande bad. Een simpele, 
100% waterdichte oplossing en u bespaart 
uzelf een grote verbouwing. Wij komen 
graag langs voor advies en prijsopgave 
zodat ook u veilig kunt blijven genieten zodat ook u veilig kunt blijven genieten 
van uw vertrouwde badkamer.’

Veilig baden en makkelijk douchen

Stationsweg 183, 3771 VG Barneveld

T: 0342 41 27 63 – E: info@weerheim.org

www.weerheim.org
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Elk moment een helder moment. westeneng.nl

   HET MOMENT OM TE INVESTEREN, 
GRENZEN TE VERLEGGEN OF GEWOON 
EEN PAS OP DE PLAATS TE MAKEN.
WIJ BIEDEN JE REALTIME INZICHT IN JE 
DAGELIJKSE BUSINESS EN HELPEN JE 
OM SLIMME KEUZES TE MAKEN OP 
ELK MOMENT DAT ERTOE DOET.

Parmentierstraat 8 
Barneveld

(0342) 412 809

N.N.
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Als een heel klein schakeltje, samen
met zoveel bruisende collega’s, voor
onze zorgvragende kinderen werken.
Dat geeft mij energie en werkvreugde 
met meerwaarde.

Gerrie Rosendal
Administratief medewerker

Hier staan we voor!
Vertel in een paar woorden wat je werk bij Rehoboth of De Klimboom

voor je betekent. Dat vroegen we aan een aantal medewerkers.
Op deze pagina’s ziet u hun antwoorden!

Zorgondersteuning op school; uitdagendZorgondersteuning op school; uitdagendZorgondersteuning op school; uitdagendZorgondersteuning op school; uitdagend
en waardevol! De leerling individueelen waardevol! De leerling individueel
begeleiden, brengt veel moois met zich begeleiden, brengt veel moois met zich 
mee. Werken aan een goede relatiemee. Werken aan een goede relatie
staat daarbij op nummer één!staat daarbij op nummer één!

Henriët van KampenHenriët van Kampen
ZorgondersteunerZorgondersteuner

Individu	 l begeleiden! Werk met m	 rw� rde

Samen
Speciaal onderwijs, onze leerlingen!Speciaal onderwijs, onze leerlingen!
Wat een voorrecht dat ik met dezeWat een voorrecht dat ik met deze
geweldige VSO leerlingen mag werken. geweldige VSO leerlingen mag werken. 
Samen de dag beginnen, samen werken, Samen de dag beginnen, samen werken, 
samen oplossen, naast ze staan!samen oplossen, naast ze staan!
Enorm genieten!Enorm genieten!

Karen van Veldhuizen Karen van Veldhuizen 
Onderwijsassistente VSO-ZMLOnderwijsassistente VSO-ZML

M	 doen
Samen met ouders/verzorgers, Samen met ouders/verzorgers, 
leerkrachten en andere betrokkenen leerkrachten en andere betrokkenen 
zoeken wat nodig is om kinderen meezoeken wat nodig is om kinderen mee
te laten doen binnen het onderwijs.te laten doen binnen het onderwijs.
Beeldend uitgedrukt: ik zie het alsBeeldend uitgedrukt: ik zie het als
gieten en begoten worden.gieten en begoten worden.

Geertje Visscher Geertje Visscher 
Pedagogisch medewerker oza groepPedagogisch medewerker oza groep

Als ib’er zoeken we samenAls ib’er zoeken we samen
met de mensen die rondom
het kind staan naar 
mogelijkheden om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen.optimaal te kunnen ontwikkelen.

Nella van den Bosch en
Annemarieke Verweij-Verboom
Intern begeleiders

Ontwikkelen

Am� lant
Samen met scholen passendSamen met scholen passend
onderwijs vormgeven aan
kinderen waarbij de
ontwikkeling niet vanzelf
gaat. Dat is waar we als ambulant
begeleider in meedenken. Samen weet je altijd meer!begeleider in meedenken. Samen weet je altijd meer!

Edwin Wiskerke en Mieke Veenendaal-HoekmanMieke Veenendaal-Hoekman
Ambulant begeleiders
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Welk
 ! KDC de Klim� 
 
Onze groepen zijn
mooi, ruim, nieuw, licht.
Samen werken, leren,
spelen, genieten.
Iedere dag is anders
op Bengelbos, Boomhut
Alle kinderen welkom!

Marlies Meerkerk-van Vliet
en Bertine de Leeuw
Groepsleiders KDC

C
 municeren leren

Digi� rd

Logopedist in het S(B)O is ‘gewoon speciaal’!Logopedist in het S(B)O is ‘gewoon speciaal’!
Wat is er mooier dan tijdens het ‘samen kletsen’ enWat is er mooier dan tijdens het ‘samen kletsen’ en
‘samen spelen’ een kind te stimuleren en begeleiden in‘samen spelen’ een kind te stimuleren en begeleiden in
zijn communicatie, taal- en of spraakontwikkeling..?zijn communicatie, taal- en of spraakontwikkeling..?zijn communicatie, taal- en of spraakontwikkeling..?
Communiceren is lerenCommuniceren is leren
en leren communicerenen leren communiceren
is een uitdaging!is een uitdaging!

Ine-Petra van Dijk-BosIne-Petra van Dijk-Bos
LogopedisteLogopediste

Als onderwijsassistent zijn wij de rechterhand van deAls onderwijsassistent zijn wij de rechterhand van de
leerkracht. Wij ondersteunen tijdens de lessen of werken leerkracht. Wij ondersteunen tijdens de lessen of werken 
met kinderen individueel. De energie die we geven krijgen met kinderen individueel. De energie die we geven krijgen 
we op een mooie manier terug. Enthousiast, fl exibel,we op een mooie manier terug. Enthousiast, fl exibel,we op een mooie manier terug. Enthousiast, fl exibel,we op een mooie manier terug. Enthousiast, fl exibel,
consequent en creatief, consequent en creatief, 
het hoort er allemaal bij.het hoort er allemaal bij.het hoort er allemaal bij.het hoort er allemaal bij.
Onderwijsassistent, dat Onderwijsassistent, dat 
zijn wij!

Hennie van OmmerenHennie van Ommeren
Onderwijsassistente SBO/cluster 4Onderwijsassistente SBO/cluster 4Onderwijsassistente SBO/cluster 4Onderwijsassistente SBO/cluster 4

Een fantas� sch beroep

Samenwerking

Rust, ruimte en kleurrijk:
dat typeert de Rehoboth-
school! Als leerkracht 
maak ik elke dag samen 
met de leerlingen veel gebruik van met de leerlingen veel gebruik van 
het digibord: picto’s van het dagprogramma, 
verdeling van groepjes, rekenen, lezen, uitleg van een verdeling van groepjes, rekenen, lezen, uitleg van een 
knutselwerkje, kleurenfoto’s laten zien, en nog veel meer.knutselwerkje, kleurenfoto’s laten zien, en nog veel meer.

Lutine van Leeuwen
Leerkracht SO - ZML

We hadden al hele goede herinneringen aan het We hadden al hele goede herinneringen aan het 
samenwerken met het schoolteam binnen de ontwerpfasesamenwerken met het schoolteam binnen de ontwerpfase
van de nieuwe Brede School. Nu de school er staat, het van de nieuwe Brede School. Nu de school er staat, het 
nieuwe KDC de Klimboom er een pracht plekje heeft nieuwe KDC de Klimboom er een pracht plekje heeft 
gekregen, de eerste prettige contacten er zijn tussen gekregen, de eerste prettige contacten er zijn tussen 
onderwijzend personeel en groepsleidsters, zijn we nog onderwijzend personeel en groepsleidsters, zijn we nog 
meer overtuigd geraakt dat het samen een goede stap is meer overtuigd geraakt dat het samen een goede stap is 
geweest. Gebruikmakend van elkaars kennisgeweest. Gebruikmakend van elkaars kennisgeweest. Gebruikmakend van elkaars kennisgeweest. Gebruikmakend van elkaars kennis
en kunde de ontwikkeling van kleineen kunde de ontwikkeling van kleine
speciale kinderen nieuw elan gevenspeciale kinderen nieuw elan geven
en beter tot z’n recht laten komen…en beter tot z’n recht laten komen…
Ja! We vertrouwen op een vruchtbareJa! We vertrouwen op een vruchtbare
samenwerking!samenwerking!

Jaap Brand
Locatieleider DAC Veldheim enLocatieleider DAC Veldheim en
KDC de KlimboomKDC de Klimboom

Exper� se
Werken in het s(b)o is een mooi maar soms
ook zwaar vak gezien de zorgvraag van
onze leerlingen. Kinderen in een warme,
maar vooral professionele omgeving op
te laten groeien dat is wat we als team
graag willen! We werken elke dag vanuit
expertise en vakmanschap voor kinderen die dagelijksexpertise en vakmanschap voor kinderen die dagelijks
een strijd met zichzelf aan moeten gaan.

Marline van Harberden
Leerkracht SO cluster 4



Van Ede naar Barneveld
Natuurlijk via Autobedrijf De Groot

Op zoek naar een betrouwbare auto? Rij richting Veenendaal of Rhenen en stap binnen 
bij Autobedrijf De Groot. Een familiebedrijf met 40 jaar ervaring in verkoop en onder-
houd van eersteklas auto’s!

De Groot Veenendaal De Groot Rhenen
Galileïstraat 46 Cuneraweg 194
3902 HR Veenendaal 3911 RS Rhenen
T 0318 529 652 T 0317 616 901
info@autodegroot.nl rhenen@autodegroot.nlwww.autodegroot.nl

Autobedrijf De Groot is het omrijden waard! Onze medewerkers verdiepen zich in uw autowensen en 

vinden de auto die past bij uw persoonlijke situatie. Het ervaren werkplaatsteam houdt u mobiel... 

altijd! Schade? Dan zorgt de afdeling schadeherstel ervoor dat uw auto weer zo goed als nieuw wordt!

+ Onderhoud van alle merken

+ Gratis pechhulp

+ Gratis vervangend vervoer

+ Klantenpas met korting op onderhoud


