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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  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Deskundige van het samenwerkingsverband  

• Jeugdhulpprofessional  

• Intern begeleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autiklas / structuurgroep 

• Gedragsgroep 

• Trajectgroepvoorziening 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Observatieklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Zomerschool 

• Pre-entreegroep 

 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Consulent passend onderwijs 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Jonge kind specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Logopedist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• 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 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Het team ziet het vergroten van vaardigheden op sociaal-
emotioneel gebied als een belangrijke voorwaarde om 
perspectief te realiseren. Dit vraagt om een zeer specifieke 
én zeer individuele afstemming per jongere (maatwerk). We 
richten ons op het opdoen van succeservaringen binnen de 
onderwijssetting. 
Binnen ons lesaanbod is specifiek aandacht voor het aanleren 
en vergroten van: 

❑        Executieve functies (oa. leren leren, uitgestelde 
aandacht, planning en organisatie, taakaanpak, etc.) 

❑        Samenwerken 

❑        Reflectie 
De docent richt zich op de sterke kanten, stimuleert 
individuele talenten van jongeren en stelt samen met de 
jongere ambitieuze en reële doelen. We onderwijzen en 
begeleiden de jongere zodat zij optimaal kunnen participeren 
in de maatschappij. Hierin zien wij de effectieve 
samenwerking met ouders & zorgpartners als een belangrijke 
meerwaarde om tot ontwikkeling van de jongeren te 
komen.1 
1 de visie wordt in schooljaar 2020-2021 herzien 
 
 

  
 Sterke punten van De Kei zijn: 
- mogelijkheden om gefaseerd in school in te groeien (voor 
oa. 'thuiszitters' of 'schoolverzuimers') 
- een veilig pedagogisch klimaat (er heersft rust in de school) 
- maatwerk wordt afgestemd op de behoeften van jongeren, 
ouders en ondersteuners/zorg 
- doorstroommogelijkheden naar een minder intensieve 
maatwerkconstructie door goede contacten met zowel 
scholen in het regulier als speciaal voortgezet onderwijs 
- jongeren mogen zijn wie ze willen zijn 
- nauwe afstemming met GGZ-Breburg, wanneer jongeren en 
of het gezin in behandeling is 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Contra-indicatie: 
❑        Bij aanwezigheid van externaliserend gedrag (niet 
voortkomend uit angst of trauma), waarbij de veiligheid van 
de andere                       jongeren in het geding is 

❑        Functioneringsniveau praktijkonderwijs 
  
 
 

  

 ❏  Samenwerking met een beperkt aantal zorgaanbieders 
gericht op maatwerk OZA. 
❏  Het aanbieden van preventief gerichte 
ondersteuningsaanbod in het regulier voortgezet onderwijs 
ter voorkoming van plaatsing in het        speciaal onderwijs. 

❏  Een passend onderwijsprogramma aanbieden voor 
jongeren tot 23 jaar 

❏  Een symbiose organiseren (i.s.m. Berkenhofcollege) voor 
het aanbieden van praktijkvakken 
 
 

 


