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Een passend plan
voor iedere leerling
De Ambelt biedt in Zwolle extra ondersteuning met de linken schakelklassen. Hier bieden we onderwijs aan leerlingen
met een extra zorgvraag door het creëren van een veilige,
voorspelbare leeromgeving waarin succeservaringen kunnen
worden opgedaan. We begeleiden onze leerlingen het beste
door flexibel te zijn in aanbod en ondersteuning en door te
onderzoeken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
zijn. Zo komen we tot een plan waarmee we de leerling
weer plezier in school geven.
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“Ik vind het hier leuk,
mag ik ook de
middagen komen?”
Angie
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