‘Vreedzaam’ werkt ook op een cluster 2-school

De Vreedzame
School zorgt
voor rust en
regelmaat
Tekst Connie van der Zel

De Alexander Roozendaalschool in Almere (cluster 2) is een TOS-school. De
leerlingen hebben een taalontwikkelingsstoornis. Ze hebben over het algemeen
een kleine woordenschat, kunnen zich moeilijk uiten en hebben vooral baat
bij visuele ondersteuning. Met enkele aanpassingen is het programma van De
Vreedzame School ook voor deze leerlingen prima geschikt, zegt Marjan van
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den Berg, leerkracht van groep 3.
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‘De leerkrachten spelen situaties vóór
met de handpoppen aap en tijger.
De kinderen vinden het prachtig’
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Meer weten?
Kiska Frenken
k.frenken@cedgroep.nl
www.vreedzameschool.nl
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