
Alexander 
Roozendaalschool 
Gelijke kansen door 

verschil te maken



Dezelfde leerdoelen  
als op een gewone  
basisschool 
De Alexander Roozendaalschool geeft onderwijs aan kinderen met  

een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS). Sommige leerlingen hebben  

ook autisme. Bij ons op school zitten kinderen van 4 jaar tot en met  

12 jaar. We zijn een gewone basisschool omdat we werken aan dezelfde  

leerdoelen en dezelfde lesmethoden gebruiken. En we zijn speciaal  

omdat we veel extra’s bieden op het gebied van taal.  

Daar vertellen we u graag meer over.
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WAT IS TOS?

Bij een TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis) gaat het leren van 

taal niet vanzelf: de hersenen kunnen taal niet goed verwerken. 

Daardoor vinden kinderen met TOS deze dingen moeilijk:

•  goede zinnen maken

•  een duidelijk verhaal vertellen

•  het begrijpen van instructies

• lezen
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Hoe werkt  
onze school?

VEEL DESKUNDIGEN

De Alexander Roozendaalschool heeft in alle onderbouw-

groepen een leerkracht EN een onderwijsondersteuner.  

Daarnaast kunnen de leerlingen en ouders hulp krijgen 

van:

•  logopedisten

•  gedragsdeskundigen

•  fysiotherapeut

•  maatschappelijk werker

Samen kijken we wat het kind nodig heeft om zo goed  

mogelijk te leren. We willen dat al onze leerlingen het 

beste uit zichzelf kunnen halen.
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KLEINE KLASSEN

Op onze school zitten ongeveer 

14 leerlingen bij elkaar in één klas. 

Daardoor kunnen we alle leer-

lingen veel aandacht geven en 

beter helpen. We kijken elk jaar of 

een kind bij ons op school blijft of 

misschien naar een (gewone) school 

in de buurt kan. In totaal zitten er 

425 leerlingen bij ons op school.  

Ze zijn verdeeld over 4 locaties in 

Amsterdam, Purmerend en Almere.
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HELPEN BIJ COMMUNICATIE

Onze leerlingen hebben moeite met taal en 

communicatie. Daarom helpen we onze leerlingen 

onder andere door gebruik te maken van gebaren, 

plaatjes en geschreven tekst.

Elke klas heeft een eigen logopedist. De logope-

dist geeft les in de klas EN ze behandelt leerlin-

gen individueel of in kleine groepjes.

We hebben veel activiteiten waarbij de kinderen 

kunnen oefenen met praten en luisteren. We 

maken bijvoorbeeld regelmatig uitstapjes, kijken 

naar filmpjes of plaatjes. Door deze activiteiten 

leren de kinderen nieuwe woorden en zinnen in 

de praktijk. Daardoor kunnen ze de informatie 

beter onthouden en leren ze beter vertellen.

VEEL AANDACHT VOOR CREATIVITEIT

Kinderen met TOS vinden het lastig om iets te 

vertellen. Dan is het fijn als je je ook op een  

andere manier kunt uiten: met een tekening  

of een schilderij, in een dans of in de muziek. 

Daarom besteden we veel aandacht aan  

bewegen, kunst en cultuur. Dit doen we met 

speciaal opgeleide vakleerkrachten die elke  

week les geven.
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LEERLINGEN VOORBEREIDEN OP HUN TOEKOMST

In de toekomst moeten onze leerlingen voor zichzelf kunnen zorgen: een studie 

kiezen, een baan vinden, op zichzelf gaan wonen. Daarvoor leren de kinderen de 

gewone schoolvakken, zoals taal en rekenen. Maar ook andere vaardigheden zijn 

belangrijk, zoals.

•  samenwerken

•  problemen oplossen

•  kritisch denken

•  omgaan met computers en nieuwe media

We werken aan deze vaardigheden in alle schoolvakken en ook tijdens speciale 

projecten.
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Leerling en leerkracht 
werken samen
In deze tijd is het belangrijk om zelf in actie te komen als je iets wilt bereiken. 

Op de Alexander Roozendaalschool vinden we dat kinderen dit al vroeg  

moeten leren en van zichzelf weten: 

 

•  waar ze goed in zijn

•  wat ze nog moeten leren

•  waar ze hulp bij nodig hebben

Daarom vertellen we in elke les aan welke doelen we gaan werken. De kinderen  

leren ook om hun eigen doelen te kiezen. De leerkracht kijkt regelmatig samen 

met de leerling hoe het met de doelen gaat en wat er beter kan. De leerlingen  

zijn hierdoor actief betrokken bij hun eigen onderwijs. 
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Ouders in de school
Veel kinderen wonen ver weg en komen daarom met de taxi naar school.  

Dat betekent dat ouders niet elke dag op school zijn. Gelukkig hebben  

we veel andere contactmomenten.

OUDERCAFÉ (ELKE MAAND)

In het oudercafé kunnen ouders elkaar  

ontmoeten en samen ervaringen uitwisselen.

KOFFIEOCHTEND OF THEEMIDDAG  

(4X PER JAAR)

Bij de koffieochtend of theemiddag komen 

ouders gezellig wat drinken. Kinderen laten 

hun werkjes zien en soms geven we een 

voorstelling of een optreden om een thema 

af te sluiten.

WORKSHOP VOOR OUDERS

De workshops gaan over onderwerpen  

die voor veel ouders interessant zijn,  

bijvoorbeeld gamen of gezonde voeding.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Er is een nieuwjaarsreceptie waar ouders  

uit de klas elkaar kunnen ontmoeten.

DE OUDER APP SOCIAL SCHOOLS

Social schools is een app waarmee we  

berichten naar de ouders kunnen sturen.  

Bijvoorbeeld over wat de kinderen op  

een dag gedaan hebben.

OUDERGESPREKKEN

Daarnaast hebben we ook nog ouder-

gesprekken met de leerkracht of  

logopediste.

VERTELTASSEN

Ouders maken in de school samen vertel-

tassen. Leerlingen nemen deze mee  naar 

huis om samen met hun ouders een boek 

te lezen en meer over een onderwerp te 

ontdekken.
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Aanmelden bij 
Traject bureau
Wilt u een kind aanmelden? 

Bel of mail met ons trajectbureau.

Telefoon 020 - 34 60 119 (elke dag van 9:00 uur tot 10:30 uur)  

Email tb.ars@viertaal.nl

BELANGRIJK

Niet alle kinderen kunnen naar onze school. Een commissie  

gaat bekijken of het kind speciaal onderwijs nodig heeft.  

Er zijn twee mogelijkheden:

1.  De leerling kan naar de Alexander Roozendaalschool  

of een andere school voor speciaal onderwijs.

2.  De leerling kan naar een gewone basisschool en krijgt  

extra begeleiding van de ambulante dienst.
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Ambulante 
dienst
De ambulante dienst helpt leerlingen op 

een gewone basisschool en thuis (niet  

op de Alexander Roozendaalschool). De 

begeleiders helpen ook de leerkrachten van 

de basisschool met informatie en advies. 

Wilt u een leerling aanmelden  

voor de ambulante dienst?  

Bel of mail dan met het trajectbureau.
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Onze school hoort bij Stichting VierTaal. In deze stichting werken 

we samen met zes andere scholen voor (voortgezet) speciaal  

onderwijs in Amsterdam, Almere, Purmerend, Schagen en Den 

Haag. Alle scholen geven onderwijs aan leerlingen die problemen 

hebben met taal, communicatie of horen. Dit noemen we ook wel 

cluster 2 onderwijs.

Bij de Stichting horen ook 4 ambulante diensten. Deze diensten  

zijn er voor kinderen die naar een gewone basisschool gaan maar 

wel wat extra hulp nodig hebben.

De scholen en ambulante diensten werken allemaal samen.  

Daardoor kunnen we van elkaar leren en meer betekenen  

voor onze leerlingen. Op www.viertaal.nl vindt u meer informatie  

over de scholen en Stichting VierTaal.

VierTaal

Alexander Roozendaalschool 
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Contact
 
Heeft u vragen voor de school? 

U kunt altijd bellen of mailen.  

Kijk ook eens op onze website.

Bellen 020 - 34 60 111

Mail roozendaalschool@viertaal.nl 

Website www.roozendaalschool.nl

Directeur Lieke Rigter



Alexander Roozendaalschool

www.roozendaalschool.nl

Amsterdam 

Jan Tooropstraat 13 

1062 BK, Amsterdam  

T 020 - 34 60 111

Amsterdam

Jan Sluijtersstraat 3

1062 CJ Amsterdam 

T 020 - 34 60 111

Purmerend

Boterbloem 3 

1441 TT Purmerend  

T 0299 - 475 489

Almere 

Prokofjevstraat 3 

1323 SB Almere  

T 036 - 30 35 237

LOCATIES ALEXANDER ROOZENDAALSCHOOL


