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Informatie voor ouders

De Vlieger Impulsklas

Uw kind is uitgenodigd om deel te nemen aan de Vlieger Impulsklas. Dat
is goed nieuws, want het biedt u de kans om op een positieve manier
met de school samen te werken aan de verbetering van het gedrag en
leerresultaten van uw kind. Zo werkt u aan een betere relatie met uw kind.

Wat is de Impulsklas precies?

Een groepje van maximaal 8 leerlingen gaat gedurende 12 weken één
dagdeel per week naar een apart
klaslokaal. Daar werken ze aan het
reguliere schoolwerk, zodat ze geen
achterstand oplopen. Ondertussen
werken ze aan vooraf gestelde doelen, die ze samen met de school, Impulsleerkracht en de ouder hebben
opgesteld. Dat kan iets zijn als: ‘Ik
steek altijd mijn vinger op als ik iets wil
vragen’ of: ‘Als een volwassene mij
iets vraagt, dan doe ik dat’. De eigen
leerkracht beoordeelt in de klas de
gestelde doelen en vult de resultaten
in op de doelenkaart.

Wie gaan er naar de Impulsklas?

De Vlieger Impulsklas is voor kinderen
met werkhoudings- of gedragsproblemen. Uw kind kan zich misschien
moeilijk concentreren of heeft moeite zich aan de regels in de klas te houden. Misschien kan het geen aansluiting vinden bij andere leerlingen of
heeft het een moeizame relatie met
de leerkracht. Vaak is het zo dat als
het kind problemen heeft op school
het thuis ook niet altijd even makkelijk
is. Daarom betrekt de Vlieger Impulsklas de ouders en de leerkracht bij de
aanpak van gedragsproblemen van
het kind in de klas.

Samen werken aan verbetering

Uniek aan deze aanpak is, dat ook één van de
ouders/verzorgers deelneemt. U of uw (ex-)
partner gaat één dagdeel per week mee naar
de Vlieger Impulsklas. Daar werkt u in een
veilige omgeving samen met uw kind aan de
verbetering van diens gedrag. U krijgt daarmee
niet alleen beter zicht op het gedrag van uw
kind op school, u krijgt ook de kans om uw kind
actief te ondersteunen bij gedragsverbetering.
Samen met de Impulsklasleerkracht bekijkt u
wat uw kind nodig heeft om beter te kunnen
functioneren en wat er daarvoor moet veranderen.
Waar nodig, wordt u in het contact met uw kind begeleid
door een speciaal opgeleide ouderbegeleider. Op deze manier
kunnen school en thuis één lijn trekken.

“Voor de impulsklasleerling is het vooral prettig dat
zijn/haar gedragsprobleem nu eens op
een positieve manier wordt aangepakt.”
Van elkaar leren

Omdat de andere ouders vaak met dezelfde vragen zitten, krijgt u de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Eens in de twee weken komen de
ouders apart bijeen tijdens de Impulsklas. In deze oudergroep kunt u onder
begeleiding van de ouderbegeleiders
vragen stellen en van elkaars ervaringen
leren.

Welke resultaten beoogt de
Impulsklas?

De Vlieger Impulsklas is gebaseerd
op een aanpak die in Denemarken
al tien jaar met veel succes leer- en
probleemgedrag verbetert.
U zult merken dat:
• het gedrag en de leerprestaties
van uw kind verbeteren;
• uw kind meer plezier krijgt in
school en leren;
• u meer inzicht krijgt in uw kind en
diens gedrag op school;
• u een betere relatie krijgt met de
school en uw kind.

Wat moet u ervoor doen?

U hoeft eigenlijk alleen maar te regelen dat u of uw
(ex-)partner gedurende 12 weken, een dagdeel per
week vrij kan maken om naar de Vlieger Impulsklas
te komen. U kunt desgewenst de aanwezigheid in de
Impulsklas afwisselen. Er zijn voor de ouders geen extra
kosten aan verbonden. En omdat u niet op een indicatie
van een overheidsinstantie hoeft te wachten, kunt u
direct meedoen zodra er plek is in de Vlieger Impulsklas.
Meer informatie over exacte data en tijden krijgt u via de
school van uw kind.

Hoe aanmelden?
De intern begeleider van de school kan uw kind aanmelden
voor deelname aan de Vlieger Impulsklas.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleider
van uw school. U kunt ook contact opnemen met de
coördinator van het expertiseteam van SBO de Vlieger.

SBO de Vlieger
Boerhaavelaan 298
2334 EZ Leiden
071 5174664
www.sbodevlieger.nl
expertise@sbodevlieger.nl

De impulsklas is een initiatief van
Impulsorganisatieadvies, traning en coaching.

Link direct naar de website

www.impulsorganisatieadvies.nl

