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In onze wijk staan drie basisscholen en bij al deze scholen is sinds kort een nieuwe directeur of 

locatieleider. Voor mij reden om eens bij ieder van hen langs te gaan om kennis te maken.  In de 

laatste aflevering van deze serie  een gesprek met André van Egmond, sinds kort de nieuwe 

directeur van de Toonladder, de speciale basisschool in onze wijk.  

André van Egmond is sinds augustus 2013 directeur van SBO De 

Toonladder en Het Palet.  

André vertelt dat hij als directeur is begonnen in het 

achterstandsonderwijs. Hij wilde wat meer en heeft zich daarom 

gericht op het management. Hij heeft bijna 10 jaar gewerkt bij De 

Vlindertuin en vond de fusie van De Vlindertuin en de St. Jansschool 

een mooie uitdaging. Toen dat was gelukt, was hij toe aan ander werk 

en ging hij werken als interim directeur van Het Palet. Hij is daarna als 

directeur terecht gekomen bij de Mariënbornschool in Oosterbeek. 

“Het was een uitdaging om van die school een Daltonschool te 

maken. En toen dat gelukt was en ik mijn persoonlijk gestelde taakstelling van Daltoncertificering 

behaald had, was ik toe aan een andere en nieuwe uitdaging. Erg lang op dezelfde plek werken is 

niets voor mij. Je krijgt dan last van je blinde vlekken.  

Omdat ik wat heb met kinderen die meer zorg behoeven en ik graag nog een laatste flinke uitdaging 

aan wilde gaan (ik ben bijna 60 jaar), heb ik gesolliciteerd op deze functie en naar deze taak. Ik ben 

goed in veranderen en opbouwen en daarom denk ik dat ik de gestelde taken (samenvoeging van 

twee scholen en verbetering van de plaatselijke samenwerking van SBO-scholen) goed kan doen”.  

André vertelt dat De Toonladder en Het Palet twee aparte scholen zijn, die vallen onder het 

schoolbestuur Fluvius.”Het streven is om de beide scholen samen hier in het gebouw onder te 

brengen aan de Kluizeweg. Dit omdat de beide gebouwen eigenlijk te groot zijn voor de scholen die 

er gehuisvest zijn. In eerste instantie gaan de beide scholen samenwonen (ieder zijn eigen vleugel) in 

het pand om zo mogelijk over 2 a 3 jaar te fuseren”.   

Het Palet heeft als doelgroep moeilijk lerende kinderen. De Toonladder is voor kinderen met een 

leerstoornis zoals adhd en autisme beperkingen. In totaal zullen er vanaf 1 augustus 2014 zo’n 160 

leerlingen gehuisvest worden in het gebouw van de Toonladder (nu zo’n 115). 

“Het gaat om zorgleerlingen. Er is een nieuwe wet aangenomen met als doel te zorgen voor passend 

onderwijs. Dat betekent een andere verdeling van de zorggelden. En dat betekent dat scholen zich 

goed in de markt moeten zetten om een deel van dat geld te kunnen verkrijgen. Er is passend 

onderwijs bedacht zodat meer kinderen in hun eigen wijk en op hun eigen school kunnen blijven. Dat 

brengt veel positieve dingen met zich mee maar vereist ook dat schoolbesturen samenwerken om te 

kunnen voldoen aan de wet. Er moet worden gekeken naar het algemene belang en naar  wat het 

beste voor het kind is en hoe we dat samen kunnen regelen. Dat vereist een andere denkwijze van 

scholen. Daarom is een nauwe samenwerking van alle SBO(speciaal basis onderwijs)-scholen in 

Arnhem belangrijk om in de stadsregio te zorgen voor een eenduidig SBO-beleid. We willen elkaar 



versterken in plaats van elkaar beconcurreren. We maken afspraken over “wie is waar sterker in en 

wie richt zich waarop”.  

“De Toonladder is een school voor (speciaal) basisonderwijs. Onze opdracht en ambitie is om 

kinderen op een zo hoog mogelijk niveau over te laten stappen naar het vervolgonderwijs.  

Kinderen die in het reguliere onderwijs vastlopen, komen nu nog bij de permanente commissie 

leerlingzorg. Zo permanent is de commissie echter niet, want ze houdt per 1 augustus op met 

bestaan. Daarvoor in de plaats komt een andere soort commissie naar aanleiding van landelijke 

wetgeving. In de permanente commissie leerlingzorg wordt gekeken naar het hele dossier van een 

leerling. Heeft de basisschool alles gedaan wat het kon doen voor deze leerling? Wat heeft deze 

leerling nodig? Welke vorm van onderwijs is het meest geschikt voor deze leerling? Dan kan een kind 

een beschikking krijgen voor recht op SBO (speciaal basisonderwijs) en komt de leerling mogelijk bij 

ons.  

Dat betekent dat de meeste kinderen niet vanaf hun kleutertijd hier op school zitten. Er is wel een 

kleuter-observatiegroep waarin goed wordt gekeken naar de problemen en wat voor soort onderwijs 

een kind nodig heeft. Dat betekent dat niet alle kleuters hier hun schooltijd afmaken. Een deel wordt 

doorverwezen naar een andere school. Er zitten relatief weinig kinderen in de groepen 1, 2 en 3. 

Kinderen worden vooral op latere leeftijd naar ons verwezen. De meeste kinderen komen uit 

Arnhem, Velp en Oosterbeek. Het gaat om kinderen met een flinke achterstand. Deze achterstand 

lopen ze nooit volledig in. Ze stromen het SBO uit zodra ze de leeftijd ervoor hebben. De meesten 

stromen door naar het VMBO. 

Het contact met de andere scholen in de wijk is goed. Daar waar mogelijk vinden we elkaar in 

samenwerking”. 

Hartelijk bedankt en veel succes André. 

Astrid de Winther 


