
KENNISMAKING MET SBO De Lings

• Wanneer je weet dat je naar De Lings komt, wil je 

natuurlijk ook graag weten hoe die school eruit 

ziet. Het is toch best spannend. Op de volgende 

foto’s kun je zien hoe het gebouw eruit ziet van 

buiten en van binnen.

• Natuurlijk kom je voordat je echt hier naar school 

komt, eerst een dagje kennismaken.



Dit is het gebouw van De Lings



Dit is de hoofdingang van het gebouw. De kinderen gaan aan de achterkant 

naar binnen.



De fietsenstalling voor de kinderen is 

afgesloten

Veel 

fietsenvv
Veel 

fietsen



Hier is de poort naar de speelplaats. Deze is afgesloten wanneer 

de kinderen op school zijn.

Fietsenstalling 

voor de 

meneren en 

juffen



Als je komt kennismaken kom je wel door de hoofdingang naar 

binnen en dan sta je hier



Als je dan naar rechts kijkt zie je de administratie



Dit is de administratie. Hier werkt juffrouw 

Margon, zij neemt de telefoon op als er 

gebeld wordt

Meneer Miloud werkt hier veel 

achter de computer

Juffrouw Margon

Meneer Miloud



Dit is de kamer 

van juffrouw 

Kim. Zij is de 

orthopedagoog

Juffrouw 

Kim 



Dit is de kamer van meneer Jack, de 

directeur

Meneer Jack



En zo ziet meneer Jack zijn kamer als hij op zijn stoel zit

Veren van de 

karnavalsmuts



Wanneer je dan weer  binnenkomt, kom je in de hal. 



In de glazen kast kun je zien wat de kinderen allemaal 

gemaakt hebben.



Dit zie je als je dan links kijkt.



En dit is de andere kant ervan



Dit zie je dan als je rechts kijkt



Dit is de keuken, meneer Miloud zorgt 

hier voor koffie en thee

Prijzen van 

schoolvoetbal

EHBO 

koffer

Koffie-

Apparaat 

(wordt 

heel veel 

gebruikt)

Dit is meneer Miloud



Dit is het lokaal van de jonge kindgroep van juffrouw Susan en 

juffrouw Michèle

Ik ben juffrouw 

Michèle

Ik ben juffrouw 

Susan



Speel- en 

klimtoestel

Nog eens de jonge kindgroep vanjuffrouw Susan en juffrouw Michèle



Dit is het lokaal van de jonge kindgroep

van juffrouw Michelle Voss, juffrouw 

Michèle Bedaux en juffrouw Paulien.

Ik ben juffrouw 

Paulien
Ik ben juffrouw 

Michelle

Ik ben 

juffrouw 

Michèle



Dit is een extra werklokaal voor de kinderen van de jonge kindgroepen

Ik ben juffrouw Lieke en ik 

help in de jonge kindgroepen

Ik ben juffouw Laura en ben 

onderwijsassistent in de 

jonge kindgroepen



Dit is de groep van juffrouw Joyce en 

juffrouw Roos en juffrouw Janice

Ik ben 

juffrouw 

Joyce

Ik ben 

juffrouw 

Roos

Ik ben 

juffrouw 

Janice



Dit is de groep van juffrouw Selina en juffrouw Roos

Ik ben 
juffrouw 

Selina

Ik ben 

juffrouw 

Roos



Dit is de kamer van juffrouw Kristie, zij 

werkt veel alleen met kinderen.

Juffrouw 

Kristie

Ook juffrouw Kristie



Hier kijk je naar een lokaal dat we niet als groepslokaal 

gebruiken, maar als bibliotheek, maar eerst gaan we naar…

Deur naar de 

speelplaats



Dit is de kamer van juffrouw Michèle, zij is teamleider.

Ik ben juffrouw 

Michèle



Kamer van juffrouw Felice 

(logopedist)

Trip 

trap 

stoel

Juffrouw 

Felice



We hebben ook een bieb op school



Hier gaan de kinderen hun boeken 

omruilen.

Leestafel



Wanneer we nu teruglopen komen we, tegenover het lokaal van juffrouw 

Selina en juffrouw Roos, deze deur naar de kelder tegen.



In de kelder is een keuken waar kinderen vaak gaan koken

Koelkast

oven



Wanneer we uit het extra werklokaal van de jonge kindgroepen komen, slaan 

we rechtsaf en komen we langs het kopieerapparaat.

kopieerapparaat



Als we de deuropening bij het kopieerapparaat doorlopen, komen we in de 

koffiekamer. Hier drinken de meneren en juffen koffie en thee als ze pauze hebben.



In de koffiekamer 

staat de kast voor de 

chromebooks



Als het goed weer is, houden de 

meneren en juffen buiten pauze

koffiekamer



Dit zien de meneren en juffen dan 

als ze buiten zitten, een 

konijnenhok!



En dit is het konijn in het konijnenhok



De trappen naar de bovenverdieping (en van boven 

naar de benedenverdieping natuurlijk)

Cijfertegels, 

gemaakt door 

kinderen 



En hier staan “kletskrukken” gemaakt door de kinderen



hier gaan we de trap op naar boven

trapleuning



En dit zie je wanneer je dan links de gang inkijkt

kast



Rechtsaf ga je naar het constructielokaal

tafel

Afzuiging voor het 

solderen



Terug uit het 

constructielokaal nóg een 

werkruimte



raam

Zo zie je de werkruimte wanneer je door het raam kijkt



Hier werken juffrouw Kiki, juffrouw Priscilla (kinderfysiotherapie)

Ik ben juffrouw 

Kiki



En nog steeds het lokaal van de kinderfysiotherapie

Materialen voor 

fysiotherapie



Dit is een leeg lokaal en hier werken ook wel eens 

kinderen



Werkruimte naast de unit blauw



Bank in de werkruimte



Kast voor de chromebooks in 

de werkruimte



Dit is de kamer van juffrouw Chantal.

Juffrouw Chantal is teamleider.

juffrouw 

Chantal

Stoel van juffrouw 

Chantal



Dit is het lokaal van de groep van juffrouw Pauke en juffrouw Paulien

Ik ben juffrouw 

Paulien

Ik ben juffrouw Pauke



Ik ben juffrouw 

Michelle

Dit is de mentorgroep van juffrouw Michelle en 

juffrouw Cindy

Ik ben juffrouw 

Cindy



werkoverleg

Juffrouw Joyce



Dit is de groep van juffrouw Hilke en juffrouw Cindy

Juffrouw 

Cindy

Juffrouw Hilke



Wij werken ook bij De Lings

Ik ben juf Seydanur en 

werk als 

onderwijsassistent in de 

groep van juf Michelle en 

Cindy

Ik bel juf Linda en werk 

Ik ben juf Linda en werk 

als 

leerkrachtondersteuner 

in de groep van juf 

Michelle en Cindy



In de open ruimte boven zijn werkplekken ingericht



toiletten

jongens meisjes



speelplaats

klimrek



speelplaats

schommelglijbaan



Duikelrek

Speelplaats



Evenwichtsbalk

Speelplaats



speelplaats

Klimmuur(tje)

(uitgetest door 

de 

leerlingenraad)



speelplaats



Speelplaats



Raam van de bibliotheek

Speelplaats



Speelplaats



Pauze van de jonge kindgroepen



Buiten tafeltennistafel

Speelplaats



Gemaakt in kunst

Speelplaats



evenwichtsbalk

Speelplaats



Fietsenstalling voor de 

meneren en juffen


