
 

Leer- & gedragsarrangement        

KR8 

 

 Inleiding 

Passend onderwijs biedt vele voordelen, 
maar kan er ook voor zorgen dat een school in 
de knel komt met een leerling. Wanneer 
scholen te maken krijgen met een leerling die 
door omstandigheden (tijdelijk) niet kan 
functioneren binnen de normale 
schoolsetting, kan (Jeugd) Zorgboerderij 
Natuurkr8 hierbij hulp bieden in de vorm van 
leer- en gedragsarrangement KR8.  

Opties voor deze leerling om weer terug te 
stromen in het reguliere onderwijs zijn er 
momenteel amper, schorsing of thuiszitten is 
vaak een gevolg.  Geen wenselijk traject voor 
kwetsbare kinderen die juist veel baat hebben 
bij een afgestemd onderwijsaanbod. Tijd voor 
een andere aanpak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ons doel 

Wij zijn voorstander van passend, thuisnabij 
onderwijs. Ons doel is om deze kinderen, in de 
leeftijd van 4-13 jaar, een kans te bieden om 
weer te re-integreren binnen het (reguliere) 
basisonderwijs. De opzet is om het kind weer 

terug te plaatsen op de basisschool en/ of om 
het kind, door middel van ons aanbod, 
blijvend te kunnen laten functioneren binnen 
het basisonderwijs.  

 

 Wat bieden wij 

Wij werken sterk kindgericht, kinderen weten 
zelf goed aan te geven wat ze nodig hebben. 
Vanuit de behoeften van het kind en zijn/haar 
omringende systeem gaan we aan de slag. 

Mogelijkheden 
hierin kunnen 
sterk uiteen 
lopen. Zo bieden 
we bijvoorbeeld 
coaching, 
kindgesprekken, 

creatieve therapie, maar kan ook training 
met behulp van de paarden, het praktische 
mee helpen op de zorgboerderij, tuinieren in 
de moestuin/kas of muziek maken een optie 
zijn. Wij denken graag out-of-the-box. Wij 
bieden het kind de kans om bij ons op KR8 te 
komen, uit zijn/haar negatieve cirkel te 
stappen, zodat hij/zij vervolgens de kans krijgt 
om weer mee te draaien binnen de reguliere 
schoolsetting. Het kind zal weinig achter raken 
in de leerstof omdat wij de mogelijkheid 
bieden en bevoegdheid hebben om les te 
geven. Het reguliere leerprogramma kan bij 
ons gevolgd worden. Het grote voordeel is dat 
het kind daardoor niet achter raakt qua 
leerstof, wat na de herstel/rustperiode het 
succes van instroom binnen het 
basisonderwijs doet vergroten.  

Wanneer, wegens omstandigheden, blijkt dat 
re-integratie binnen het reguliere onderwijs 
niet haalbaar is, kunnen wij een rol spelen in 
het voorkomen van thuis zitten. Ter 
overbrugging van een bepaalde periode kan 
ons aanbod daarom een optie zijn. 



 
 Activiteiten 

Naast het afgestemde lesprogramma, dat wij  
met het kind kunnen doorlopen, zullen wij een 
verscheidenheid van activiteiten aanbieden. 
Deze activiteiten zijn afgestemd op wat het 
kind op dat moment nodig heeft. Wij maken 
hierbij gebruik van onze faciliteiten op (Jeugd) 
Zorgboerderij Natuurkr8.  

 

 

 Urenverantwoording taal, lezen 
rekenen 

Wij hanteren als richtlijn het urenmodel van 
de  kwaliteitskaart  ‘basismodel voor taal, 
lezen en rekenen’ van School Aan Zet. Dit 
houdt in dat wij er naar streven dat elk kind de 
geadviseerde hoeveelheid lesuren 
aangeboden krijgt volgens deze 
kwaliteitskaart voor de vakken taal, lezen en 
rekenen. Wegens de specialistische, op het 
kind afgestemde werkwijze integreren wij 
deze vakken tevens in onze overige 
activiteiten/excursies. Het op KR8 komen van 
het kind staat voorop, wat maakt dat wij af 
kunnen wijken van bovenstaande richtlijn. 

 

 Betrokkenheid ouders & school 

Omdat ons traject gericht is op terugkeer in 
het reguliere onderwijs heeft het onze 
voorkeur dat het kind betrokken blijft bij 
school. Wij zien het daarom als meerwaarde 
dat, wanneer dit mogelijk is, het kind start en 

eindigt op school en in de tussentijd bij ons 
verblijft. Op die manier blijft het kind ‘naar 
school gaan’. Vervoer zit daarom 
vastgekoppeld aan het leer- & 
gedragsarrangement KR8. 

Wij maken rapportages die wij, indien 
gewenst,  per mail naar ouders en school 
sturen. Ouders en school blijven zo op de 
hoogte van het traject en kunnen op deze 
manier in gesprek blijven met het kind.  

Wij zijn graag aanwezig bij een 
MDO/zorgoverleg, volgens het principe 1 kind, 
1 plan. Aan het leer- & gedragsarrangement is 
begeleiding rondom de schoolsituatie 
gekoppeld. Onze kracht is dat wij met het kind 
meegaan de school in voor observaties, 
begeleiding en het uitvoeren van interventies 
om de schoolsetting te verbeteren voor het 
kind/de leerkracht/de groep. 
 

 Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wij werken nauw samen met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Tijdens het  leer- & 
gedragsarrangement KR8 heeft het onze 
voorkeur dat wij, samen met de medewerker 
vanuit het CJG, bij ouders langs gaan/met 
ouders in gesprek gaan. Bijvoorbeeld om te 
kijken wat er wellicht nog verbeterd kan 
worden in de thuissituatie of om een 
compleet beeld te krijgen. 
 

 Leerplicht 

Het is verstandig dat, wanneer 
leerarrangement KR8 ingezet gaat worden, 
school in overleg gaat met de 
leerplichtambtenaar.  De leerplichtambtenaar 
moet op de hoogte gesteld worden en zal dit 
noteren in zijn/haar systeem.  

 

 



 
 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak wordt geschreven door 
ons, in overleg met ouders, kind en school. Dit 
plan van aanpak behoort bij het traject en zit 
bij het tarief inbegrepen. 

 
 Uren en tarieven 

(Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 is 
aangesloten bij coöperatie Boer & Zorg. Leer- 
& gedragsarrangement KR8 wordt daarom 
gefinancierd vanuit Zorg In Natura (ZIN).  
Wanneer wij gevraagd worden om mee te 
denken/begeleiden/adviseren, buiten 
geïndiceerde zorg vanuit ZIN, hanteren wij een 
vast uurtarief. 

Plaatsing van het aantal dagdelen is flexibel en 
naar behoefte. Wij zijn geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 
14.00 uur. Wij werken zowel op de 
zorgboerderij als op de scholen. Vervoer zit 
altijd gekoppeld aan het leertraject. 

 

 Kleinschalig en flexibel 

Wij werken kleinschalig, persoonlijke aandacht 
voor het kind en ouders is onze kracht. Wij 
werken vanuit individuele begeleiding. Op 
deze manier kunnen wij flexibel werken en is 
een op het kind afgestemd traject ons 
uitgangspunt: maatwerk! Onze doelgroep zijn 
kinderen tussen de 4 en 13 jaar. 

 

 Wie zijn wij? 

Het leerarrangement KR8 wordt hoofdzakelijk 
uitgevoerd door Driesje Boeve. Driesje is, 
samen met haar man Jacco van der Meulen, 
eigenaar van (Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8. 
Jacco en Driesje hebben 2 kinderen en zijn 
daarnaast al jarenlang een pleeggezin voor 

meerdere pleegkinderen. Naast haar 
werkzaamheden op de jeugdzorgboerderij 
was Driesje ook werkzaam als leerkracht, 
intern begeleider en pedagogisch 
zorgcoördinator op basisschool “De 
Timotheüsschool” te Oldebroek. Driesje heeft 
de HBO-opleiding PABO (VIAA), een jaar 
orthopedagogiek (Universiteit Utrecht), de 
master-SEN opleiding “het jonge risicokind” 
(Windesheim) en de master-SEN opleiding 
“innoveren en begeleiden” (HU) gevolgd. 
Driesje is SKJ-geregistreerd. Er wordt 
daarnaast gewerkt met HBO-gediplomeerde 
begeleiders die affiniteit hebben met zowel 
zorg als onderwijs.  De zorgboerderij heeft een 
eigen skj-geregistreerde 
gedragswetenschapper, die ingezet wordt 
wanneer nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Overige vragen 

Voor overige vragen kunt u bij ons terecht: 

(Jeugd) Zorgboerderij Natuurkr8 
Contactpersoon: Driesje Boeve 
Groote Woldweg 98 
8097 RV  Oosterwolde 
T: 06-13725096  M: info@natuurkr8.nl 
 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie ook eens op onze 
site:  www.natuurkr8.nl 


