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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  

 Directie, team- of afdelingsleider  

 Gedragsspecialist / orthopedagoog  

 Intern begeleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden 

 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

 Gedragsspecialist 

 Jonge kind specialist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Sociale vaardigheden specialist 

 Taal-/leesspecialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er zijn geen specialisten aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod laagbegaafdheid 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden  



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle 
scholen bieden een basis 
onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. De 
leerkrachten zullen ondersteuning 
moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. 
Er moeten keuzes gemaakt worden 
wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. 
Deze afspraken en werkwijze is 
continu aan verandering onderhevig. Als school blijven we 
investeren in het professionaliseren 
van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te 
kunnen doen aan preventieve en licht 
curatieve interventies. 
 
 

  
 Op onze school wordt gewerkt volgens het ambitiegericht 
werken. Kinderen krijgen zo kort mogelijk instructie en 
hebben veel oefentijd. Tijdens deze oefentijd loopt de 
leerkracht rond om ondersteuning te bieden. Kinderen die 
moeite hebben met de leerstof zullen door het vele oefenen 
steeds meer moeilijkheden toch onder de knie krijgen.  
De school beschikt over een groot aantal leerkrachten dat 
ondersteuning biedt in de groepen. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Incidenteel is er een kind dat een geheel of gedeeltelijk 
eigen programma volgt. Hij of zij 
krijgt leerstof die past bij de onderwijsbehoeften: leerstof 
terugpakken uit het 
voorgaande jaar (eigen leerlijn volgens het boek), extra werk 
uit de Plusklas of 
oefeningen vanuit de leerlingbegeleider. 
 
 

  
 Wij willen door veel met en van elkaar te leren de 
leerkrachten steeds de cyclus van het ambitiegericht werken 
laten doorlopen, zodat ze de juiste keuzes maken bij het 
geven van de lessen aan hun groepen. 
 
 

 


