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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 
SchoolOndersteunings-Profiel (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 / zorgcoördinator  
 
 

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autiklas / structuurgroep 

 Gedragsgroep 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

 Schakelklas 

 Sterk op School 

 BOSK 

 

 

Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Jonge kind specialist 

 NT2-specialist 

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Taal-/leesspecialist 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autisme-specialist 

 Begeleider passend onderwijs 

 Dyscalculiespecialist 

 Dyslexiespecialist 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Laagbegaafdenspecialist 

 Logopedist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 Orthopedagoog 

 Psycholoog 

 Specialist LZ/LGp 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 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 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Preventieve signalering van leesproblemen 



 

   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Ieder kind is uniek en benadert de wereld op zijn eigen wijze. 
Wij willen in ons onderwijs tegemoet komen aan de 
verschillen tussen kinderen. Wij doen dit door hen 
mogelijkheden te bieden om te leren op een manier die bij 
hen past. De school biedt kinderen de mogelijkheid om 
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven 
instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier 
verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met 
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, 
kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer 
of andere instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt 
van de verlengde of verdiepende instructie. Voor kinderen 
met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een 
zorgstructuur opgezet. 
Een veilig en gezond pedagogisch klimaat voor iedereen is 
het uitgangspunt van onze school. Kinderen mogen zien dat 
ieder individu zijn/haar eigen mogelijkheden heeft en 
respecteren dit.  
Wij werken binnen de groepen op 3 niveaus om ervoor te 
zorgen dat alle kinderen de aandacht en hulp krijgen die zij 
nodig hebben. Daarnaast geven wij extra onderwijs op maat 
in de Klimopklas. 
Leerkrachten staan regelmatig stil bij de kinderen en wat zij 
aan verdieping of extra ondersteuning nodig hebben.  
  
 
 

  
 Klimopklas 
In de Klimopklas worden kinderen in kleine groepjes buiten 
de groep geholpen, zowel kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben, kinderen die uitdaging nodig hebben en 
kinderen die op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling ondersteuning nodig hebben.  
Pedagogisch klimaat 
In onze school staat het waarborgen van de veiligheid van de 
kinderen, leerkrachten en ouders in de groep voorop. 
Centraal staat het welbevinden van de groep en het 
individuele kind; daar wordt dagelijks aan gewerkt.  heeft.  
Groepsdoorbroken en werken op niveau 
Kinderen werken geregeld groepsdoorbroken in een ander 
lokaal en bij een andere leerkracht. We kunnen zo nog beter 
aansluiten bij het niveau van het kind. Daarnaast leren alle 
kinderen op school elkaar kennen. En leerkrachten monitoren 
samen de ontwikkeling van een kind. 
ICT 
Op onze school is een balans tussen online en offline leren. 
We besteden gericht aandacht aan samenwerking en 
communicatie, kennisconstructie, ICT gebruik, 
probleemoplossend denken , creativiteit en planmatig 
werken. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Wij kunnen geen 1 op 1 begeleiding bieden  
Kinderen moeten op hun eigen niveau zelfstandig kunnen 
werken en verwerken  
Het gedrag van kinderen is te reguleren (door henzelf of door 
de leerkracht)  
 
Verbaal en fysiek geweld is ontoelaatbaar.  
 
Iedere groep heeft een verzadigingspunt als het gaat om 
leerlingenaantal en zorgondersteuning op sociaal-emotioneel 
en cognitief vlak. Dit kan per groep verschillend zijn en wordt 
beoordeeld door de IB-er en directie. Dit verzadigingspunt is 
bepalend voor de toelating van zij-instromers. Zo kunnen we 
de ontwikkeling en zorg voor de hele groep blijven 
waarborgen.   
 
 

  
 Wij willen verder groeien in onze pijlers zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Dit geldt voor het kind, de leerkracht 
en de ouders (eigenaarschap). We werken aan een 
doorgaande lijn t.a.v. zelfstandig werken, groepsdoorbrekend 
werken, weektaken, werken met digitale devices.  
 
 

 


