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LEESWIJZER
Deze brochure is bestemd voor hen die meer willen weten
over de onderwijsorganisatie SAM. Dat zijn in de eerste
plaats de ouders en de basisscholen binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem.
SAM wil naast een ‘leerplek’ ook haar expertise delen met
hen die daaraan behoefte hebben.
In deze brochure wil SAM zich kort maar krachtig doen
kennen.
Als u meer informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen
met het Bestuursbureau van SAM, telefoon (0314) 35 41 63.
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Welkom bij SAM

SAM is een school voor speciaal basisonderwijs in Doetinchem.
SAM is een school voor zo’n 500 leerlingen voor wie het leren
niet vanzelfsprekend is. Binnen de vier locaties van SAM werken
ongeveer 110 mensen die de kinderen willen begeleiden in het
groeien, om zo de stap te kunnen maken naar het voortgezet
onderwijs. De samenwerking met ouders, wordt hierin nadrukkelijk gezocht.
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gelukkige kinderen
met gezond zelfvertrouwen
Plezier staat voorop

Wie is SAM?
SAM wil – net als elke andere basisschool –
een plek zijn voor kinderen waar geleerd én
geleefd wordt.

Wat wil SAM?

Voor elk kind is het belangrijk dat het dagelijks onbezorgd
Een plek waar kinderen structuur geboden wordt, waar
aandacht gegeven wordt. Waar kinderen gemotiveerd
geraken om als gelukkige kinderen met gezond zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander het schoolavontuur in het

en onbevangen naar school kan gaan en dat het met een
voldaan gevoel weer thuis komt. Vol met nieuwe verhalen,
vol van alles. Plezier staat voorop! Alleen al omdat dit een
voorwaarde tot leren is.

voortgezet onderwijs kunnen vervolgen.
SAM staat voor structuur, aandacht en motivatie en wil er
zijn voor elk kind.
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passend onderwijs
voor elk kind

SAM stimuleert

Elk kind moet zich zo optimaal mogelijk kunnen
ontplooien.
SAM is er van overtuigd dat elk kind specifieke kwaliteiten heeft
en ziet het als haar taak deze te ontwikkelen zodat het kind
groeit en bloeit, zowel didactisch als pedagogisch en sociaalemotioneel. SAM wil het kind voorgaan in het leren en in het
leven. Zij voelt daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid met
de ouders / verzorgers. Samen met hen moet het verhaal van elk
kind gelezen en gekend worden. SAM is op zoek naar Passend
Onderwijs voor elk kind.
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beide kennen een grote
verantwoordelijkheid
naar de kinderen toe
op basis van gelijkheid

SAM en de ouders,
de verzorgers
Voor de ontwikkeling van kinderen is het
samenwerking zoeken.

SAM als partner

Beide partijen kennen een grote verantwoordelijkheid naar

Binnen het concept Passend Onderwijs – elk kind

de kinderen toe. Kinderen ervaren een grote veiligheid als

op de juiste school – wil SAM een partner zijn.

heel belangrijk dat school en ouders de

ouders en school een goede verstandhouding kennen,
elkaar informeren en de zorg delen. Voor school is het

SAM maakt met 76 andere basisscholen deel uit van het Samenwer-

belangrijk te weten wat er thuis is voorgevallen; dit kan van

kingsverband Doetinchem. Op basis van gelijkheid wil SAM samen-

invloed zijn op het functioneren van het kind op school en

werken met deze scholen en hen de helpende hand bieden daar

vice versa.

waar dat gewenst is, zonder daarbij te pretenderen in het speciale een
betere school te zijn. Ook scholen buiten het samenwerkingsverband
kunnen een beroep doen op SAM.
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Contact met SAM
Wilt u meer informatie over SAM? Neem dan contact
op met Gerrit Wesselink. Hij wil u graag informeren.
Contactgegevens:
Gerrit Wesselink
(0314) 34 19 16
g.wesselink@sbosam.nl
U kunt ook contact opnemen met de
algemeen directeur:
Ferdinand ter Haar
(0314) 35 41 63
bestuursbureau@sbosam.nl

Adresgegevens:
SAM
Stichting voor Speciaal Basisonderwijs
Boddens Hosangstraat 98
7002 JA Doetinchem
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(0314) 35 41 63
(0314) 36 63 69
bestuursbureau@sbosam.nl
www.sbosam.nl

