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Samen werken aan jouw toekomst!

Maak kennis 
met VSO Talryk

Samen werken aan jouw toekomst!

VSO Talryk is onderdeel van SO Fryslân. Het onderwijs 
op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leer-

lingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te 
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende 
plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs 
op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen 
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving. 
De bundeling van kennis en professionaliteit die  
binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân  
een regionaal kenniscentrum op het gebied van  
speciaal onderwijs. Deze wordt actief gedeeld met  

haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân 
Spil in speciaal onderwijs.

VSO Talryk
  
Talryk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We verzorgen 
onderwijs aan jongeren die zeer moeilijk leren (ZML) en daarbij vaak  
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. 

Ook spelen gedragsproblemen dikwijls een rol. Wij kijken naar de 
behoeftes en mogelijkheden van iedere leerling en stemmen het onder- 
wijs daar op af. Zo bereiden we hen voor op een zo zelfstandig mogelijke 
deelname aan wonen, werken en vrije tijd en werken we samen aan  
de toekomst.



Toekomstgericht onderwijs
Onderwijs op Talryk is gericht op een zo zelfstandig mogelijke 
toekomst. We gaan uit van de individuele mogelijkheden van de 
leerling, waarbij we rekening houden met zijn of haar beperking. 

In ons onderwijs staat de eigenwaarde van de leerling centraal en op 
onze school gaan we respectvol met elkaar om. Dat zorgt voor een 
omgeving waarin leerlingen zich veilig voelen en er ruimte is voor het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten. 

Het onderwijs wordt gegeven verdeeld over drie groepen:
Zeer moeilijk lerenden (ZML):  
leerlingen met een lichte of matige verstandelijke beperking, die beperkt 
zijn in het volgen van onderwijs, vaak samen met een leerachterstand.
Structuur:  
deze groep leerlingen heeft dezelfde kenmerken als de ZML-leerlingen, 
maar hebben daarnaast meer behoefte aan structuur en nabije begeleiding.
Basis:  
leerlingen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking in 
combinatie met gedrags- of medische problemen en een grote zorg- en 
begeleidingsbehoefte.

Ontwikkeling van talenten
Leerlingen op Talryk krijgen volop de kans te ontdekken waar hun 
talenten liggen. Het onderwijs is ontwikkelingsgericht, waarbij veel 
ruimte is voor praktijklessen. 

Het is opgedeeld in drie fasen. 
In fase één ligt de nadruk op de theorievakken. In de tweede fase wordt 
een start gemaakt met de praktijkvakken. De praktijkvakken zijn gericht 
op vier sectoren: techniek, zorg & welzijn, economie en land & tuinbouw. 
Ook gaan leerlingen in deze fase beginnen met stagelopen: intern en 
extern, in groepjes met nabije begeleiding. In de laatste fase ligt de 
nadruk op de praktijk. De leerling gaat extern, individueel stagelopen en 
er wordt gezocht naar een geschikte werkplek. De leerlingen hebben in 
fase 3 praktijklessen in twee (door henzelf gekozen) sectoren.

Faciliteiten
Onze school beschikt over een moderne sportzaal, diverse praktijk- 
ruimtes en een locatie op het volkstuincomplex, waar ook praktijkles- 
sen worden gevolgd. Voor de leerlingen uit de Basisklassen is er ook 
een belevingsruimte en een zwembad.

Aanmelden op Talryk
Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die extra ondersteuning 
nodig hebben, kunnen terecht op Talryk. 

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden, dan kan dat door contact op te 
nemen met één van onze teamleiders. Zij kunnen u informeren over  
de aanmeldprocedure en u het aanmeldformulier toesturen. 
U kunt bellen met 0512 - 369149 of een mail sturen naar info@talryk.nl.


