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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  

• Leerlingbegeleider  

• Ondersteuningscoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• NT2-klas 

• Rekenklas 

• Taalklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autiklas / structuurgroep 

• Gedragsgroep 

• Observatieklas 

• Trajectgroepvoorziening 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Pre-entreegroep 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Begeleider passend onderwijs 

• Consulent passend onderwijs 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Aandachtsfunctionaris kindermishandeling 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Begeleider passend onderwijs 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Psycholoog 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze leerlingen 

 
 Curio scala is er voor elke leerling met een basis, kader, of mavo advies. 
Wij kunnen een hoop extra ondersteuning bieden. Mochten wij niet de juiste hulp kunnen bieden, dan zijn we daar eerlijk in en 
gaan we samen op zoek naar externe mogelijkheden. 
 

 

Visie op ondersteuning 

 
 Altijd begeleiding voor jou 
 
Bij Curio scala sta je er nooit alleen voor. Heb je meer hulp nodig dan van jouw mentor? Dan krijg je extra ondersteuning. Dat geef 
jij zelf aan. Of jouw ouders. En soms doet jouw mentor het. We gaan dan met jou in gesprek om erachter komen waar jij wat hulp 
bij kan gebruiken. Er is altijd een oplossing. 
  
  
 

 

Ondersteuningsroute 

 
 Leerlingen die zich prettig voelen gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt binnen de school een 
centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden door de 
mentor snel gesignaleerd, bespreekbaar gemaakt en opgelost. Het contact tussen school en ouders verloopt meestal via de 
mentor. Als leerling en de ouders behoefte hebben aan meer ondersteuning, dan zal de mentor de hulp inschakelen van de 
ondersteuningscoördinator. 
De sociaalemotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in een groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen 
aan groepsvorming. Ook op andere momenten wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een 
belangrijke rol. Zo bevorderen we groepsbinding, respect voor elkaar en samenwerking. 
 

 


