



De 10 scholen van Heiloo hebben hun krachten gebundeld en zijn 
gezamenlijk een project gestart; de impulsklas.

Deze impulsklas is een methodiek voor kinderen met gedragsproblemen en/
of werkhouding-problemen, die dreigen vast te lopen in de klas. 

Samen met het kind, de ouder, de leerkracht en de impulsklasbegeleiders 
wordt er goed gekeken naar wat het kind nodig heeft en wil leren. Ze 
werken allemaal intensief samen en kijken kritisch naar hun eigen rol.  Door 
het beleven van succeservaringen wordt het kind meer in zijn/haar eigen 
kracht gezet en krijgt het meer zelfvertrouwen. Het kind krijgt handvaten 
om het geleerde in de eigen klas toe te passen. Op een basisschool in Heiloo 
zal hier aan gewerkt worden in een kleine veilige setting met ouder en 
kind. Tevens zullen de ouders en de ouderbegeleider samen aan de slag 
gaan met diverse opvoedingsthema’s.

 

 

  

Samenwerkings
verband         
PPO-NK 

12 maandagen  

9.00-12.15 uur 
locatie 

Paulusschool 
Heiloo 

geen kosten voor 
ouders            

Aanwezigheid 
van 1 ouder 

  
Er wordt 

gewerkt aan het 
eigen school- 

werk.

Voor kinderen op de basisschool met 
werkhoudings en/of gedragsproblemen 
die de eigen leerprestaties en/of die 
van hun klasgenoten in de weg staan.     
Voor kinderen die geen aansluiting 
kunnen vinden bij klasgenoten.
Voor kinderen die een moeizame 
relatie met de leerkracht hebben. 
Voor kinderen die geen vragen durven 
stellen
Voor kinderen die niet tot hun taak 
kunnen komen.

U werkt in een veilige omgeving samen 
met uw kind aan zijn/haar doelen. 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 gedragsverandering. 
Samen met de impulsklasleerkracht en 
de ouderbegeleider bekijkt u wat al 
goed gaat en wat uw kind nodig heeft 
om beter te functioneren .

Ouder School

kind
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WIE? UNIEK



 

In de impulsklas gaan 6-8 
leerlingen 12 weken één ochtend 
met 1 van hun ouders/verzorgers 
aan de slag. Er wordt gewerkt 
aan doelen die het kind samen 
met ouders en leerkracht heeft 
opgesteld.  Daarnaast wordt er 
ook gewerkt aan het eigen 
schoolwerk. De eigen 
leerkracht scoort en 
bespreekt iedere dag 
deze doelen met het kind 
en vult de resultaten in.

Hebben u en uw 
kind interesse in 
de impulsklas? 

Kijk voor meer 
informatie op 
onze website 

 https://
www.ppo-nk.nl 

mail naar  
impulsklas-heiloo@ppo-nk.nl   

            
Of bel naar 
coördinator 
Viola Kok 

06-81333830  

begeleiders 
impulsklas: 

Viola & Marlieke 

HOE?
De doelen worden samen met 
kind-ouder-leerkracht ingevuld op 
de doelenkaart. Deze kan het kind 
steeds mee naar school en naar 
huis nemen of digitaal op school 
en thuis inzien. Het kind werkt 
aan zijn eigen doelen, bespreekt 
ze iedere dag met de eigen 

leerkrachten en krijgt zo 
vertrouwen uit de 
successen. Thuis kan goed 
worden ingezien wat al 
goed gaat.

DOELENKAART

Uw kind krijgt meer plezier in 
school.

Uw kind krijgt meer 
zelfvertrouwen.

Uw kind krijgt meer zelfinzicht in 
zijn/haar gedrag. 

Uw kind leert reflecteren.

U krijgt meer inzicht in, hoe uw 
kind leert op school.

De samenwerking tussen uw kind, 
de leerkracht en u als ouder 
wordt vergroot.


VERWACHTING
Tijdens de ochtend in de 
impulsklas wordt er een moment 
voor de ouders apart ingericht. 

U wordt dan in de gelegenheid 
gesteld om ervaringen te delen en 
vragen aan elkaar te stellen. 

In deze ouderbijeenkomsten zal 
de ouderbegeleider met de 
betrokken ouders 
opvoedingsthema’s behandelen om 
met en van elkaar te leren.

VAN ELKAAR LEREN
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