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A. Contactgegevens school 
Naam Laterna Magica 

Straat + huisnummer Eva Besnyöstraat 491 

Postcode en plaats 1087LG 

Brinnummer 29UA 

Telefoonnummer (algemeen) 020-4161911 

E-mailadres (algemeen) info@obslaternamagica.nl 

 

B. Onderwijskundig concept van de school 
Laterna Magica is een integraal kindcentrum (IKC) op IJburg. Op Laterna Magica wordt gewerkt vanuit het Natuurlijk Leren: 
een sociaal-constructivistische visie op leren en ontwikkelen. Voor jongere kinderen is spelen leren en leren spelen. Voor 
oudere kinderen geldt dit ook voor onderzoeken, maken, uitproberen: door te oefenen als sociaal en scheppend wezen ‘in en 
aan de wereld’, leer je. De ontwikkeling van een kind is ons uitgangspunt. Wij gaan uit van dat wat een kind kan en bieden 
maatwerk. Ieder kind heeft een eigen ontwikkellijn en portfolio. De begeleiding en ondersteuning is persoonlijk en op maat.  

 

C. Waarde en Trots 
Op Laterna Magica hebben we vijf kernwaarden en in 2019 voegen we daar de zesde waarde: verbinding aan toe. Verbinding 
tussen mensen, samenleven.  
 
-Integriteit: geeft richting aan ons handelen 
-Liefde: met hart voor kinderen, elk kind is welkom 
-Autonomie: zelfsturing, reflectie, zelfkennis en zelfbewust 
-Verantwoordelijkheid: je draagt verantwoordelijkheid, je leeft samen, je geeft elkaar echt wat. 
-Vertrouwen: we hebben hoge verwachtingen van ieder mens.  
 
Wij vinden een balans tussen wat moet (civiel effect, leeropbrengsten die landelijk vergelijkbaar zijn) en wat we nog meer 
willen bereiken. Dat zijn: een brede ontwikkeling, betekenisvol leren, persoonlijke leerroutes waardoor elk kind tot leren 
komt, een inclusieve gemeenschap waarin iedereen erbij hoort en bijdraagt, en eigen regie van de leerlingen over hun leven.  
 
Wij kiezen op Laterna Magica bewust voor inclusie. Door inclusief te zijn willen we de kansen vergroten voor àlle kinderen en 

“ja” zeggen tegen diversiteit. Wij willen opvang en onderwijs bieden voor alle (van onderaf instromende) kinderen in de eigen 

buurt. Inclusie betekent voor ons dat we op een andere manier kijken naar kinderen: wij stellen het potentieel 

(mogelijkheden) van een kind centraal in plaats van de beperkingen. Wanneer diversiteit een uitgangspunt is, leren kinderen 

omgaan met verschillen en wordt iedereen in zijn of haar eigenheid erkend. Inclusie wil voor ons zeggen dat alle kinderen met 

elkaar en door elkaar samen in een groep zitten. Dit wil niet zeggen dat er op Laterna Magica nooit kinderen worden 

samengevoegd of in groepjes bij elkaar zitten. In sommige gevallen is het voor bepaalde kinderen prettig om met 

“gelijkgestemden” te zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld de Denkclub voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze 

kinderen komen wekelijks een moment bij elkaar onder begeleiding van een coach. Het gaat hierbij echter om momenten. In 

basis zitten alle kinderen met elkaar in één unit.   

Op Laterna Magica werken/ontwerpen we vanuit 7 inclusie werkprincipes: 

1) Welke aanname heeft het kleinste effect op onafhankelijk functioneren in de toekomst? 

2) Barrières voor leren en participeren wegnemen en geen nieuwe creëren (wat verhindert een positieve deelname?) 

3) Design for all. (Welke oplossing levert positieve effecten op voor zoveel mogelijk kinderen?) 

4) Supportbenadering: A) Alles wat in de ‘groep’ kan, doen we niet daarbuiten. B) Alles wat kan door de coaches te 

ondersteunen, doen we niet apart met het kind (coaching on the job) 

5) Uitgangspunt zijn de mogelijkheden van kinderen. Wat kan het kind wel? 
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6) Uitgaan van gehelen/authentieke taken (in plaats van de leerstof opdelen in steeds kleineren stapjes zonder 

betekenis) 

7) Benut ervaringsdeskundigheid: ontwerp in nauwe samenspraak en met respect voor de ervaring van het gezin en 

diens netwerk.  
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D. Feiten en aantallen 
 

Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO 
 Schooljaar 

Aantal leerlingen naar 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

SBO   1     

SO cluster 1        

SO cluster 2        

SO cluster 3        
SO cluster 4  1 1  1   

 

Extra ondersteuning binnen de basisschool 
 Schooljaar 

Aantal  2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

lln met LGF cluster 1   1 1    

lln met LGF cluster 2 1 1 2 2    
lln met LGF cluster 3 7 6 4     

lln met LGF cluster 4 4 3 2     

lln met individueel arrangement   4 langdurig 
9 

kortdurend 

2 boven-
schools 

4 boven-
schools 

3 boven-
schools 

 

groepsarrangementen   4  Groepjes 
stad van 

Axen 

  

andersoortige inzet arrangement   1 traject met 
zorgstudent 

toevoegen 
inclusiepeda

goog aan 
unitteam 

Traject met 
de Bascule 
voor twee 
leerlingen.  
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E. Basisondersteuning 
 

Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe 
inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe inspectiekader. 

 

Beoordeling inspectie  (op basis van het ‘oude’ inspectiekader) 

Algemeen De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Laterna Magica op alle 
onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden 
geen tekortkomingen kent.  
Zie http://www.obslaternamagica.nl/corp/downloads/1982.pdf voor de volledige beoordeling. 

Ontwikkelpunten nvt 
Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning  

8. Zorg 

8.1  signalering zorg voldoende 

8.2  op basis van analyse bepalen aard van de zorg      goed 

8.3  de school voert de zorg planmatig uit      voldoende 

8.4  evalueren van de effecten van de zorg      voldoende 

9. Kwaliteitszorg 

9.1  de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie      voldoende 

9.3  de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces      goed 
9.4  de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten      goed 

9.5  de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces      voldoende 

9.6  de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde onderwijskwaliteit       voldoende 

Datum van vaststellen door inspectie september 2014 

 

Beoordeling inspectie  (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017) 

Algemeen Vul hier uw antwoord in  
 

Ontwikkelpunten Vul hier uw antwoord in  
 

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning  

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en 
begeleiding 

      

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar 
leerlingen vorm te geven 

      

3. Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend 
schoolklimaat. 

      

4. Kwaliteitszorg en ambitie 

4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke 
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

      

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

      

Datum van vaststellen door inspectie       

 

 

 

  

http://www.obslaternamagica.nl/corp/downloads/1982.pdf
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Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school) 

 
Mee 

eens 

In 

ontwikkeling, 

beginfase 

In 

ontwikkeling, 

volop mee 

bezig 

Oneens 

(Externe) 

hulp bij 

nodig 

Niet van 

toepassing 

Nemen we mee 
in schoolplan / 

jaarplan,  
in schooljaar… 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen 

gedurende de gehele schoolse periode. x       

De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op 

verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te 

signaleren. 
  x    x 

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige 

leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, medisch 

handelen en veiligheid. De protocollen worden toegepast. 
x       

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school 

ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders. x       

De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te arrangeren of te 

verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen stellen, planmatig uitvoeren 

en gerichte evalueren centraal staat. 
x       

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal 

emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij 

kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. 
  x    x 

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het leerlingen 

met een extra onderwijsbehoefte betreft. x       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het 

realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de leerlingen naar de 

basisschool. 
     x  

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool of SBO/SO is 

er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-gegevens) naar de andere school. x       

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het 

S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren van extra ondersteuning, de 

onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, 

waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen.  

  x    x 
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F. Extra Ondersteuning 
Omstandigheden Stimulerende factoren  Belemmerende factoren 

Gebouw 

 

-nieuw gebouw uit 2011 
-grote aan elkaar geschakelde uitdagende 
ruimtes met veel bewegingsruimtes voor de 
kinderen, waarbij kinderen niet op één vaste 
plek zitten  
-beschikking over een danstheater 
-beschikking over een ontdektuin 
-beschikking over een grote keuken waar 
kinderen in kunnen koken 
-beschikking over een lift 
-beschikking over een invalide toilet 
-gymzaal direct naast de school 

 

Aandacht en tijd 

 

-Ieder kind heeft een persoonlijke leerlijn en 
een persoonlijk ontwikkelplan met daarin een 
individueel afgestemd programma. 
-Kinderen hebben de ruimte om te kiezen en 
denken mee over hun eigen ontwikkelplan. 
-Ieder kind heeft minimaal eens in de zes 
weken een individueel coachgesprek. 
-Door het werken in unitteams is er de 
mogelijkheid om dingen met kinderen in 
kleinere groepen te organiseren en maatwerk 
te leveren afhankelijk van de behoeften. 
(continue één op één begeleiding is niet 
mogelijk) 
-Op LM bieden we op een andere manier 
structuur aan dan gebruikelijk is op de 
meeste scholen. Ons uitgangspunt is het 
versterken van de interne structuur van 
kinderen. Waar nodig bieden wij expliciet de 
structuur aan. Er zijn vaste ritmes en rituelen, 
welke we op dit moment verder aan het 
versterken zijn. 
Mede door bovenstaande is Laterna Magica 
een meer prikkelrijke omgeving. Er zijn wel 
ruimtes waar het meer stil is of waar je 
samen kan werken, maar in zekere mate zijn 
er altijd prikkels aanwezig.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laterna Magica is een meer prikkelrijke omgeving. 
Er zijn wel ruimtes waar het meer stil is en waar je 
stiller samen kan werken, maar in zekere mate zijn 
er altijd prikkels aanwezig.   

Schoolomgeving  

 

-Kindvriendelijke wijk met brede straten 
-Zeer grote ruimte voor de school om in te 
spelen (park). Zowel voor klimmen/klauteren 
als voor balspelen 

 

Leerling populatie 

 

-kinderen van ouders die bewust kiezen voor 
het concept. 
-kinderen van, over het algemeen, gemiddeld 
tot hoog opgeleide ouders. 
- toename van kinderen van expats. 

 

Teamfactoren 

 

-Er wordt gewerkt in unitteams. Dit zorgt 
ervoor dat binnen een klein team intensief 
wordt samenwerkt, mensen elkaar aanvullen 
in expertise en samen voor een breed en 
goed onderbouwd aanbod zorgen. 
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 -Binnen een unitteam is er ruimte voor co-
teaching en coaching on the job en lesson 
study. 

Leerkrachtfactoren  

 

-Gedreven en enthousiaste coaches. 
-Coaches die denken vanuit mogelijkheden. 
-Coaches die bereid zijn hun eigen handelen 
aan te passen afhankelijk van de behoeften 
van een kind. 
-Meerdere coaches met, naast de PABO, nog 
een aanvullende HBO of WO opleiding. 

 

Wijkgerichte 

samenwerking 

-Goed contact met een aantal 
zorgorganisaties op IJburg 

 

Mogelijkheden inzet 

extra ondersteuning 

-Door het werken in unitteams is het mogelijk 
om een passend aanbod vorm te geven. 
Daarnaast is er per unit een extra coach 
aanwezig waardoor er meer aanbod op maat 
georganiseerd kan worden.  
-In drie units is er op dit moment een (halve) 
dag per week een inclusiepedagoog (expert 
vanuit de jeugdzorg) toegevoegd aan het 
unitteam die ondersteunt bij het creëren van 
een inclusieve omgeving waar alle kinderen 
van profiteren. 
-In de toekomst is een wens om in alle units 
een inclusiepedagoog  toe te voegen aan de 
unitteams.  

 

Anders 

 

 
 
 

 

 

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de 

school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 

Er wordt structureel gedacht in mogelijkheden en gekeken naar wat de 
behoeften zijn van een kind. Onze ondersteuning aan kinderen is gericht op 
deelname en profijt voor de groep (of zoveel mogelijk kinderen) ipv alleen 
voor het kind met speciale ondersteuningsbehoefte. Wat door de eigen 
coach kan worden uitgevoerd, wordt door de eigen coach uitgevoerd. Dit 
vanuit de gedachte dat de coach degene is die de relatie met het kind heeft 
en van daaruit het meest kan bereiken. Dit betekent dat wij geen RT bieden 
en kinderen vrijwel niet op individuele basis uit de groep halen om ‘bij te 
spijkeren’ (waarbij je een uitzondering bent). Kinderen volgen, afhankelijk 
van hun behoefte, instructies of nemen deel aan specifieke groepjes. 
Hierbij is niet de leeftijd of het leerjaar het uitgangspunt, maar het niveau 
en de (instructie)behoeften van een kind. Op deze manier is niemand een 
uitzondering, valt iedereen op en niemand uit. Uitzonderingen op 
bovenstaande zijn de dyslexie behandeling en ambulante begeleiding van 
kinderen met slechthorendheid of spraak-taal problematiek waarbij 
kinderen wel op individuele basis begeleid worden buiten de unit.  
 
Per unit is er de beschikking over een extra coach. Door de inzet van deze 
coach, kunnen kleine specifieke groepen binnen de units georganiseerd 
worden en heeft een coach voldoende mogelijkheden om eigen 
stamgroepkinderen goed te coachen. Daarnaast ontstaat er binnen het 
team ruimte voor co-teaching 
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Wij zijn van mening dat het binnen onze inclusieve setting van groot belang 

is wanneer er interdisciplinair samengewerkt wordt vanuit een 

supportbenadering. Met een ‘support benadering bedoelen we het 

versterken van de vaardigheden van de coaches, bijvoorbeeld door 

coaching-on-the-job van een expert. Met de inzet van deze expert willen 

we ervoor zorgen dat de expertise en vaardigheden van de coaches 

dusdanig versterkt worden opdat élke leerling meedoet, zich ontwikkelt en 

leert. We maken hierbij gebruik van de “werkprincipes vanuit inclusie” (zie 

hierboven). De nadruk ligt in deze benadering op mogelijkheden van 

leerlingen in plaats van beperkingen. Wij hebben als wens om 

specialistische hulp te integreren in de onderwijssetting met oplossingen 

die de zelfregie/autonomie versterken van zowel kind als coach.  

Soms komt het voor dat een unitteam ontbrekende kennis met betrekking 
tot een bepaald onderwerp ervaart. In dat geval zoeken we de juiste 
externe expert die het hele unitteam een stoomcursus geeft met 
aansluitend coaching-on-the-job (samen voorbereiden – uitvoeren – 
nabespreken).  
 
Zoals gezegd, interdisciplinair werken vinden we belangrijk en teamleren is 
deel van de professionele norm. We werken met pedagogen, coaches, 
experts en werkmeesters (lerarenondersteuners). Daarnaast zijn er 
pedagogisch experts op het gebied van leerlingondersteuning, interne 
opleiders en evenementenregisseurs die de verbinding leggen met de 
buitenwereld en het levensecht leren helpen organiseren.  

Welke vaste ketenpartners kent de school, 

wanneer het gaat om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften?  

OKT Amsterdam 
MOC het Kabouterhuis- ontwikkelen van onder meer aandacht en 
impulscontrole jonge kinderen (heel soms) 
Kindertherapie IJburg- sociaal-emotionele vraagstukken 
Praktijk Spurt- onderzoek cognitief (heel soms) 
De DNKRS- hoogbegaafdheid 
Expertise centrum Orion 
Het ABC- dyslexie (dyslexie behandeling vindt meestal plaats op Laterna 
Magica) 
 

 

 

  



 10 

G. Ontwikkeling en ambities 
Op Laterna Magica organiseren we ‘werkplaatsen’. De werkplaatsen vormen de kern van ons leerlandschap. De werkplaatsen 
zijn voor interne medewerkers. Bij welke georganiseerde werkplaatsbijeenkomst de interne professional aansluit is afhankelijk 
van zijn of haar persoonlijke leerdoelen en ontwikkeldoelen van de unit binnen de koers van Laterna Magica. De gekozen 
onderwerpen van de bijeenkomsten vloeien voort uit de ontwikkeldoelen LM-breed, de plannen van de units en de 
ontwikkelvragen en inbreng van individuele teamleden.  
De georganiseerde werkplaatsen geven aan waar voor de brede ontwikkeling van Laterna Magica de accenten momenteel 
liggen. Er zijn werkplaatsen voor onder meer de volgende thema’s: 

 

Werkplaatsen 

 

 

Ontwikkelplan unit presentaties Spellingsmethodiek Jose Schraven 

Introductie Natuurlijk Leren 1 en 2 Reflecteren met kinderen 

Reflecteren door coachgesprek Stad van axen 

Kernconcepten Unitteam bijeenkomsten 

Ontwikkelplan en portfolio Portfolio gesprekken 

Didactiek 1 en 2 Rekenmethodiek met sprongen vooruit ob 

Interactievaardigheden Rekenmethodiek met sprongen vooruit bb 

Authentiek instructiemodel (basis) Taalvorming 3-7 

Authentieke leersituaties ontwerpen 1 en 2 Taalvorming 7-12 

Werkprincipes inclusie en Universal Design 

for Learning 

DNKRS 

Multimedia / techniek Rekenen in natuurlijk leren (3-12) 

Effectieve instructieclub (basis) Spel 0-6 

Coöperatieve werkvormen inzetten Onderzoekende houding 7-12 

Interactiekwaliteit begeleiding 0-3 jarigen Mentortraining pabostudenten STAIJ 

Intervisie inclusie Coaching-on-the-job 

Voordrachten intern/externe deskundigen 

en wetenschappers 

  

 
 

 

 

Toekomstbeeld  
Laterna Magica is echt een inclusieve gemeenschap: iedereen hoort erbij, telt mee en mag bijdragen. We sluiten niemand uit 
en staan geen ontkoppelingen toe. Elk kind ontwikkelt zich naar zijn of haar vermogen en ontdekt zijn of haar talenten. Elk 
kind wordt uitgedaagd op haar of zijn eigen niveau, volgens individuele, doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. In 2023 zijn 
wij een inclusieve leergemeenschap waar daadwerkelijk iedereen opvalt en niemand uitvalt. Een leergemeenschap waar de 
leerling aan het roer staat van de eigen ontwikkeling.  
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Wij zijn succesvol als: 
-We een goede kennisbasis hebben van de ontwikkeling van kinderen (hoe het brein zich ontwikkeld en hoe we de 
begeleiding van kinderen daarop aan kunnen passen); 
-Inclusie volkomen vanzelfsprekend wordt zowel binnen ons IKC als bij onze stakeholders; 
-Alle kinderen en ouders zich bij ons welkom en gezien voelen en kinderen zich optimaal ontwikkelen, gegeven hun talenten 
en beperkingen; 
-Onze teamleden de inclusieprincipes spelenderwijs kunnen hanteren, universal design for learning beheersen en werken 
vanuit een supportbandering; 
-We werken met een eigen, bij Natuurlijk Leren aansluitend interdisciplinair team met coaches en experts op het gebied van 
diversiteit en ondersteuning; 
-We de rol van inclusiepedagoog binnen ons IKC daadwerkelijk vorm hebben gegeven in alle units; 
-Onze teams prima samenwerken vanuit erkende ongelijkheid, zowel breed inzetbaard als met brede en diepe expertise.  
 
 
 
 

 

 

Zie hierboven. Voor meer informatie zie het schoolplan 2016-2019 (link)  
 
 
 

 

 

H. Grenzen aan het onderwijs 
 

Zoals hierboven beschreven bieden we op Laterna Magica inclusief onderwijs voor zo veel mogelijk (van onderaf instromende) 
kinderen uit de buurt. Wij verwachten dat steeds meer scholen ons zullen volgen en inclusief onderwijs zullen gaan bieden. 
Op het moment dat alle scholen inclusief zouden zijn, zou het percentage kinderen met specifieke behoeften per school laag 
zijn.  
 

Betekent een inclusieve setting dat je als school alles kan? Nee, wij zijn een lerende organisatie en hebben de route voor 

kinderen (met specifieke behoeften) niet helemaal uitgestippeld. Als je als ouder voor een inclusieve setting kiest, kies je 

ervoor dat jouw kind volwaardig onderdeel is van een groep en leert participeren in een omgeving en uiteindelijk in de 

maatschappij waar diversiteit het uitgangspunt is. Wanneer je als ouder van een kind met specifieke behoeften kiest voor 

Laterna Magica, kies je ervoor om de mogelijkheden van een kind centraal te stellen en niet de beperking. Dit is vanuit onze 

visie niet alleen goed voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, maar voor alle kinderen. Als diversiteit het 

uitgangspunt is en daardoor alle kinderen in hun eigenheid erkend worden, leer je op een natuurlijke manier omgaan met 

verschillen. We bekijken altijd per moment wat het kind (en zijn omgeving) nodig heeft. Wat we nog niet kunnen, kunnen we 

wel leren. We leren van onze successen en fouten.  

Wij bieden kinderen individuele coaching en kunnen dingen organiseren in kleine groepen. We kunnen echter geen 

permanente één op één begeleiding bieden.  

Heel soms komt het voor dat een situatie met een kind onze expertise te boven gaat en de expertise van buitenaf niet naar 
Laterna Magica kan komen . Hierbij valt te denken aan ernstige psychiatrische problematiek of gedragsproblemen. In zo’n 
geval, of wanneer de veiligheid van kinderen/coaches in het geding is, kan er besloten worden dat het beter is wanneer een 
kind (tijdelijk/deels) naar een andere onderwijssetting gaat.  
 
Met regelmaat worden er op Laterna Magica zij-instromers aangemeld. Op het moment dat wij een plek beschikbaar hebben, 
onderzoeken we wat een kind nodig heeft, wat coaches (leerkrachten) nodig hebben en wat de kinderen om het kind (in de 
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unit) heen nodig hebben. Op basis hiervan bekijken we of een plek op Laterna Magica kansrijk/haalbaar is en adviseren wij de 
ouders.  
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