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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind
Contactpersoon

Voorzieningen

De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
• Leraar / mentor
• Intern begeleider

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:
Op school
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)
• Ouderkamer
• Vakleerkracht beeldende vorming
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs
• Vakleerkracht muziek
• VVE-thuis
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)
• NT2-klas
• Observatieklas

Specialisten

Onderwijsaanbod

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig

Op school
• Autisme-specialist
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist
• Rots en Water trainer

Op school
• Aanbod dyslexie
• Aanbod executieve functies
• Aanbod laagbegaafdheid
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Aanbod NT2
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
• Compacten en verrijken
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen
• Preventieve signalering van leesproblemen

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Consulent passend onderwijs
• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist
• Jonge kind specialist
• Laagbegaafdenspecialist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• NT2-specialist
• Taal-/leesspecialist

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod executieve functies
• Aanbod laagbegaafdheid
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
• Aanbod NT2
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
• Aanbod spraak/taal
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen
• Preventieve signalering van leesproblemen

Onze visie op ondersteuning
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor
de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat
kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen
mogelijkheden. Daarbij is het van belang de
ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren
en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking
met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden
als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen
gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar
de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk
kan worden aangesloten bij de
ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de
school vanuit de basisondersteuning kan bieden. In dat geval
zoekt de school, samen met de ouders en specialisten uit de
school of het bestuur naar een passende oplossing. Deze
oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen
school met behulp van het ondersteuningsbudget. Naast de
specialist en de consulent kunnen leden van het jeugdteam
betrokken worden om mee te denken in het ontwikkelen van
een geschikte aanpak. Hierbij kan ook gebruik gemaakt
worden van experts buiten de school die ingehuurd zouden
kunnen worden, of betrokken 1e of 2e lijns aanbieders.
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Sterke punten in onze ondersteuning
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Leerlingen voelen zich veilig en gezien.
Leerlingen met zorgbehoeften zijn goed in beeld, er
wordt op geanticipeerd.
De relatie met ouders is laagdrempelig.
Er zijn korte lijntjes met de hulpverlening.
Er is een duidelijke visie op positief
gedragsbeinvloeding
Onze schooll heeft betrokken leerkrachten.
Onze school heeft voor elke groep een leerkracht.
De leerkrachten op onze school blijven zich
professionaliseren.

Onze ambities en ontwikkeldoelen

