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1.3 Waardering

Onze school in cijfers:

2

gebouwen

10

Hoe doen wij het als school? De inspectie beoordeelt ons met een voldoende, maar wij horen ook graag
van onze leerlingen, van onze ouders en van onze eigen collega’s wat zij van Octant sbo Prinsenhof vinden.

					Prinsenhof			Landelijk
Ouders				7.2				7.5
Leerlingen				7.7				8.0
Bron: Oudertevredenheidspeiling 2015 en leerlingtevredenheidspeiling 2018

groepen

15

leerlingen per groep
(maximaal)

120

leerlingen
(schooljaar 2021-2022)

26

medewerkers

1.4 Nieuw op school

ondersteuning nodig heeft die wij niet kunnen
bieden. In dat geval gaat u samen met de huidige

Een school voor speciaal basisonderwijs kiest u niet
zomaar. Binnen de huidige onderwijssetting lukt
het onvoldoende om toe te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Op advies van de
huidige school en/of het samenwerkingsverband
bent u zich aan het oriënteren op een school voor
speciaal basisonderwijs. In een persoonlijk kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat Octantschool Prinsenhof te bieden heeft en verkennen wij
met u of er mogelijkheden zijn om tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.
Aan de hand van het gesprek en een rondleiding
door de school waarbij u de sfeer goed kunt
proeven, kunt u bekijken of er een ‘klik’ is met
Prinsenhof. Het kan voorkomen dat uw kind extra

school en het samenwerkingsverband op zoek naar
een passende onderwijsplek.
Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de fase
waarin nog niet met zekerheid te zeggen is dat er
een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal
basisonderwijs wordt afgegeven. Wij adviseren u
dan ook om uw kind niet mee te nemen naar het
kennismakingsgesprek. In een latere fase zijn er
mogelijkheden voor uw kind om kennis te maken
met Prinsenhof. Tijdens het kennismakingsgesprek
zullen wij hier samen met u bij stil staan.
Tijdens het kennismakinggesprek krijgt u ook van
ons te horen hoe de procedure naar het speciaal
basisonderwijs precies verloopt. Hierna volgt al een
korte uitleg over de procedure.

