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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
 Directie, team- of afdelingsleider

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
 Reken-/wiskunde-specialist
 Taal-/leesspecialist
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
 Autisme-specialist
 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
 Consulent passend onderwijs
 Dyscalculiespecialist
 Dyslexiespecialist
 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
 Gedragsspecialist
 Jonge kind specialist
 Kindercoach
 Logopedist
 Meer- en hoogbegaafdheid specialist
 NT2-specialist
 Orthopedagoog
 Psycholoog
 Sociale vaardigheden specialist

Op school
 Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen de school
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
 Autiklas / structuurgroep
 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)
 NT2-klas
 Observatieklas
Onderwijsaanbod
 Voorschool
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
 Compacten en verrijken
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

Sterke punten in onze ondersteuning

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs dat bij hem of haar
past, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat het goed is voor
het kind, de groep en de leerkracht. Taken,
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en worden geborgd.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op het niveau van het kind.
De ontwikkelingsperspectieven worden vastgesteld in
overleg met intern begeleider en de ouders. Bij het
vaststellen van de ondersteuningsarrangementen wordt naar
het kind gekeken en worden de mogelijkheden onderzocht.
De resultaten van leerlingen op het VO worden nadrukkelijk
in de gaten gehouden via Parnassys (WMK).

Onze school biedt ondersteuning om het vlak van taal en
sociaal emotioneel welbevinden.
Zo hebben we naast een extra VE programma, een
puzzelgroep en bieden we extra woordenschat aan middels
Logo3000. In schooljaar 2021 starten we met een project LISt
in de hele school. Leren start met lezen dus daarom de focus
op het leesonderwijs.

Grenzen aan onze ondersteuning

Onze ambities en ontwikkeldoelen

Naast het groepsdoorbrekend lesgeven hebben wij ook onze
grenzen te bewaken.
Wanneer de balans tov de aandacht van de andere kinderen
niet meer klopt binnen de unit gaan we samen met ouders
op zoek naar een passende onderwijsplek voor het kiind.

Naast het feit dat we de focus hebben liggen op taal is het ok
van belang een rijk aanbod te hebben mbt
talentontwikkeling. Dat is onze ambitie.

