
Onderwijs-zorgklassen zijn er in: 
Almelo, locatie Rietpluim / Mozaïek onderbouw
Enschede, locatie Het Sloepje
Hengelo, locatie De Zevensprong

Zie voor meer informatie en adresgegevens: 
www.attendiz.nl
www.mozaiektwente.nl
www.hetsloepje.nl
www.de7sprong.nl
www.jarabee.nl

Onderwijs en behandeling op één plek

Onderwijs-
zorgklassen

De Regenboog

samen
versterkt

Attendiz verzorgt met ca. 25 scholen 
(voortgezet) speciaal onderwijs van A tot 
Z en ambulante begeleiding aan kinderen 
met een extra zorgvraag in Twente en 
de Achterhoek. Het gaat om kinderen 
met communicatieve beperkingen, 
kinderen die lichamelijk gehandicapt 
en/of langdurig ziek zijn of kinderen 
met gedrags- en/of psychiatrische 
problemen. Per kind bekijken we hoe we 
de bevordering van de leerontwikkeling 
het beste kunnen stimuleren. Zo zorgen 
wij voor een optimale leerplek voor onze 
leerlingen.  Attendiz, tel. 0880 – 103 600  
Attendiz, speciaal voor uw kind!

Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien 
en opvoeden, dat is de kracht van Jarabee. 
Met ruim 300 betrokken jeugdzorgprofessionals 
en 500 pleeggezinnen helpen we kinderen, 
jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen. 
Jarabee biedt gespecialiseerde jeugdhulp, 
behandeling met verblijf, pleegzorg en spoed-
zorg. Dat doen we thuis of zo dicht mogelijk 
bij de leefomgeving van het kind. En dat doen 
we samen met iedereen die het belangrijk vindt 

dat het goed gaat met het kind.

 
Eigen kracht is wat iemand zelf kan, samen met 
zijn omgeving. Je eigen kracht ontwikkelen is je 
kennis en vaardigheden vergroten en je netwerk 
versterken. Jarabee kan daarbij ondersteunen.

www.jarabee.nl



In het afstemmingsgesprek bespreken we de hulpvraag. Als De Regenboog als advies 
gegeven wordt, is er eerst een startgesprek bij één van de locaties. In het onderwijs-
zorgplan schrijven we op wat we afspreken, wat de einddoelen zijn en hoe lang 
het traject duurt. In de eerste twee maanden na de start bij De Regenboog leren 
we elkaar beter kennen. Dan bekijken we aan welke doelen we het eerste half jaar 
werken. Dat bespreken we met ouders/verzorgers. Eventueel kunnen we ook andere 
therapieën, zoals logopedie of fysiotherapie, inzetten. De leerkracht en de pedagogisch 
medewerker werken nauw samen en ondersteunen kind en gezin. Halverwege het 
traject bespreken we hoe het gaat. Aan het eind bekijken we of en in hoeverre de 
doelen zijn gehaald en geven we een vervolg schooladvies en eventueel een advies 
voor verdere behandeling. 

De Regenboog onderwijs-zorgklassen zijn er voor kinderen van vier tot zeven jaar 
die gebaat zijn bij een combinatie van speciaal onderwijs met behandeling door 
een jeugdzorginstelling. Het gaat om kinderen met complexe ontwikkelings- en/

Kinderen spelen, leren en willen de wereld ontdekken. 
Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Sommige 
kinderen hebben extra ondersteuning, aandacht 
en uitdaging nodig. Dat kan bij De Regenboog. 
De Regenboog is een onderwijs-zorgklas. In een 
onderwijs-zorgklas komen leren en zorg samen. 

of gedragsproblemen, die op meerdere gebieden zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld 
een achterstand in cognitieve ontwikkeling, taal, spraak, motoriek, gedrag of 
persoonlijkheid, in sociale en/of emotionele ontwikkeling, medische of neurologische 
problemen en gezins- of opvoedingsproblematiek.

De Regenboog is een samenwerking van speciaal onderwijslocaties van Attendiz 
in Almelo, Enschede en Hengelo en Jarabee. Zij werken samen vanuit één plan, om  
kinderen ononderbroken ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden in onderwijs 
en hulpverlening. Het einddoel is om kinderen (speciaal) onderwijs te laten volgen 
zonder of met zo min mogelijk hulpverlening.

Kijk! Ik kan al veel, 
ik durf al!

leren omgaan 
met emoties

plezier hebben, samen 
   spelen en genieten

sociaal zijn, 
leren omgaan 
met elkaar

   meer weerbaar 
en zelfstandiger

je lijf van top tot
 teen leren kennen

  zingen, muziek 
maken en bewegen

  de wereld 
ontdekken

Onderwijs en behandeling op één plek
Almelo, Enschede, Hengelo

De Regenboog is:

- naar school en tegelijkertijd extra zorg en aandacht
- leren en zorg op maat
- voorspelbaarheid, structuur en een vast dagritme
- vast team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers
- vaste mentor voor ouders en kind
-  behandelaanbod op maat en een goed onderbouwd verwijzingsadvies
-  mogelijkheid voor therapie, zoals fysiotherapie, logopedie, sova-training, etc.


