Berséba werkt!

Iedere dag ontvangen ongeveer 40.000
leerlingen onderwijs op één van de scholen
die aangesloten zijn bij het landelijke
samenwerkingsverband voor reformatorisch
primair en speciaal onderwijs, Berséba.
Vanaf 2014 (en eigenlijk al daarvoor) zetten
ongeveer 3000 leerkrachten, IB’ers,
onderwijs assistenten en directeuren zich in
voor goed onderwijs. Thuisnabij
reformatorisch onderwijs dat zo nauw
mogelijk aansluit bij het kind.
Berséba, dat zijn we samen: Ruim 170
reformatorische (basis-)scholen met alle
daarbij betrokken medewerkers, besturen
én ouders! www.berseba.nl
De basisscholen en medewerkers van Berséba
werken nauw samen met onze S(B)O-scholen
die in iedere regio gevestigd zijn. Leerlingen
die meer of andersoortige ondersteuning
nodig hebben dan de basisschool kan bieden,
krijgen onderwijs op deze scholen. Daarnaast
leveren deze scholen ondersteuning en
expertise door middel van ambulante
begeleiding aan de basisscholen. Leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften kunnen
dan onderwijs blijven volgen op de
basisschool.
Om de werkwijze binnen het
samenwerkingsverband helder en duidelijk
in beeld te brengen, is een animatie
ontwikkeld.
In deze ruim drie minuten durende animatie
wordt kort en krachtig uitgelegd hoe we
werken, wie welke rol heeft en hoe we
externen bij ons werk betrekken. U kunt
deze animatie bekijken door op het
rechterplaatje te klikken of naar onze
website te gaan: www.berseba.nl .
Halverwege de homepage vindt u deze
animatie.

Berséba werkt! Om u daarvan een indruk te
geven hebben we een algemene video
gemaakt waarin u in hoofdlijnen het verhaal
van Berséba wordt verteld. Klik op het
plaatje hiernaast of ga naar www.berseba.nl
Halverwege de homepage vindt u deze
algemene Berséba-film.

Om het verhaal van onze 170 basisscholen nog
wat dichterbij te brengen is er ook voor iedere
regio een video gemaakt. Zo komt passend
onderwijs dichtbij!
U kunt deze video’s vinden op onze website
onder de pagina’s van onze regio’s:
www.berseba.nl/regios . Wanneer u (in het
linker menu) een regio aanklikt en u scrolt iets
naar beneden, dan ziet u de regiofilm van die
regio.

Iedere school heeft de achterliggende tijd ook
het Berséba-magazine ontvangen. Dit is een
eenmalig maar prachtig magazine, waarin de
beelden nog meer een verhaal worden. U kunt
dit magazine ook digitaal lezen. Klikt u
daarvoor op het plaatje hiernaast of ga naar
onze website www.berseba.nl . Klik op de
button op de hoofdpagina onder het tekstdeel
‘de beste onderwijsplek’.
Heel handig: Achterin het magazine vindt u een
uitgebreide, verklarende woordenlijst. Binnen
het (passend) onderwijs worden heel wat
afkortingen gebruikt. Dat is nu geen probleem
meer. Onze woordenlijst legt het u uit.
Nog meer weten over Berséba? Kijk dan eens
rond op onze website bij de overige pagina’s.
Vragen? Onze contactgegevens staan per regio
vermeld bij de regiopagina’s.

Berséba blijft werken!
Voor D.V. 1 mei 2018 heeft Berséba haar nieuwe beleidsplan (ondersteuningsplan) voor de
komende 4 jaar af. We hopen u tegen die tijd opnieuw, via de scholen, te informeren en een
publieksvriendelijke versie te delen met scholen en ouders.

