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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  

• Leerlingbegeleider  

• Ondersteuningscoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Jeugdhulpprofessional  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• NT2-klas 

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

• Pre-entreegroep 

• Observatieklas 

• Tussenvoorziening (Rebound) 

• OZA Plein 3 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Examenvrees 

• Sociale vaardigheids trainer 

• Vertrouwenspersoon 

• Trainers studievaardigheden 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Consulent passend onderwijs 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Medewerker Rebound 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• 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 

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



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Kinderen kansen bieden om zich zo optimaal mogelijk te 
deel te nemen aan het onderwijsproces met alle aandacht en 
zorg die ervoor nodig is. Samen met betrokkenen kijken we, 
op basis van onze kennis over zorg en onderwijs, wat wel kan 
en mogelijk is om zo kinderen een volgende stap te laten 
zetten in hun ontwikkeling.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 We dagen elke leerling uit het beste uit zichzelf te halen en 
monitoren hem intensief. Binnen de reguliere lessen en 
daarbuiten bieden we hulp op maat. We werken consequent 
aan het vergroten van motivatie en het versterken van 
vaardigheden. Indien er extra aandacht of voorzieningen 
nodig zijn, zullen we dit ook als maatwerk bekijken en zo 
mogelijk toepassen. Dit alles binnen de grenzen van ons 
interne ondersteuningsaanbod. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De grenzen aan de ondersteuning bereiken we op het 
moment dat de hulpvraag van de leerling het 
ondersteuningsaanbod overstijgt. Op dat moment wordt met 
alle stakeholders geëvalueerd wat de meest geschikte 
aanpak zal zijn. Kortom: maatwerk. 
 
 

  
 Onze ambities of ontwikkeldoelen dragen te allen tijde bij 
aan de optimale talentontwikkeling van onze leerlingen.  
 
 

 


