
 

  

 

 

 

Praktische informatie: 

Schooltijden: 
 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00-14.00 
Woensdag: 09.00-12.30 

 

 
Voor en na schooltijd kunt u uw kind ophalen op het plein bij de zandbak. 

 
Contactgegevens: 

 
SBO de Bombardon 

Simon van Collemstraat 7 
1325 NA Almere 
T 036 - 53 73 560 

 
GGZ Centraal Fornhese 

Randstad 20-27C 
1314 BC Almere 
T 036-53 83 250 

 

 

Diagnostiek en behandelgroep de Triangel 

 

 

 

 

Jeugdhulp-onderwijsarrangement 

Samenwerking tussen  

GGZ Centraal Fornhese  

en SBO de Bombardon 

 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Binnenkort gaat uw kind starten in de Triangel op SBO de Bombardon. In deze 

folder vindt u praktische- en achtergrondinformatie over dit arrangement. 

Voor wie?  

In de Triangelklas komen kleuters voor wie het nog duidelijk moet worden welke 

onderwijsplek na de Triangel passend is. De leerlingen krijgen gedurende 6-8 

maanden een observatie- en behandeltraject. Tijdens die periode wordt een goed 

beeld geschetst van hun ondersteunings-onderwijsbehoeften en thuissituatie.  

Wie zijn wij?  

De Triangel is een jeugdhulp-onderwijsarrangement dat aangeboden wordt door 

GGZ Fornhese en SBO De Bombardon. In de Triangel zijn dagelijks een leerkracht 

(maandag Sharmaine, di t/m vrijdag Donna) en onderwijsassistent (Lisette) 

aanwezig. In nauwe samenwerking met GGZ Fornhese wordt tijdens de 

observatieperiode bij de Triangel gekeken of er mogelijk sprake is van  

kinderpsychiatrische problematiek. Vanuit GGZ Fornhese is er tevens een 

sociotherapeut betrokken om begeleiding te bieden aan u als ouder. Deze 

sociotherapeut is ook op school aanwezig om de leerlingen daar te begeleiden.  

Wat kunt u verwachten?  

Tijdens de voortgangsgesprekken (eens per 6-8 weken) bespreken we met elkaar 

de ontwikkelingen van uw kind. De leerkracht vertelt u dagelijks hoe de dag is 

verlopen. Dat gebeurt mondeling of via een heen-en-weerschrift.  

We vinden het fijn als u ons ook op de hoogte houdt van hoe het gaat met uw 

kind. Middels een samenwerking tussen ouders-school-Fornhese kunnen we uw 

kind het beste begeleiden.   

De sociotherapeut komt gedurende de periode dat uw kind naar de Triangel gaat 

regelmatig bij u thuis langs. Het doel hiervan is het afstemmen tussen de 

schoolsituatie en de thuissituatie. Tevens is er dan ruimte voor uw vragen.  

De diagnostische onderzoeken vinden plaats op de polikliniek van GGZ Fornhese.  

 

 

Wat bieden wij?  

De leerlingen krijgen naast een onderwijsaanbod onder schooltijd ook de volgende 

behandelingen aangeboden: 

- Psychomotorische therapie:  psychomotorisch therapeut, verzorgt iedere 

dinsdag in de gymzaal psychomotorische therapie. Tijdens deze therapie , 

waarbij beweging centraal staat, oefenen de kinderen in kleine groepjes met 

het sturen en reguleren van hun gedrag. 

 

- Toontje: Op woensdag wordt therapie aangeboden waarbij leerlingen in 

groepjes oefenen met het reguleren, benoemen en herkennen van emoties. 

Het omgaan met teleurstellingen en het wachten op je beurt zijn ook dingen 

die geoefend worden bij Toontje. 

Er wordt gebruik gemaakt van een thermometer waarop de kinderen kunnen 

aanwijzen hoe zij zich voelen. Deze thermometer wordt in de klas ook gebruikt en 

is ook erg bruikbaar als hulpmiddel in de thuissituatie.  

 

 
 

Wat na de Triangel? 

Als de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van uw kind in beeld zijn gebracht 

spreken we over een passende onderwijsplek voor uw kind. Hier zijn verschillende 

mogelijkheden voor en zal dus per kind sterk verschillen. De leerlingen met de 

behoefte aan langdurige, intensieve onderwijsondersteuning  stromen door naar 

het Speciaal Onderwijs. Leerlingen die toe kunnen met een lichtere 

onderwijsondersteuning stromen door naar het SBO of naar een SBO 

structuurgroep.  


