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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: 

• Leerkracht  

• Intern begeleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autiklas / structuurgroep 

• Hoogbegaafdheidsklas 

• Observatieklas 

• Schakelklas / taal- of NT2-klas 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Schakelklas 

• Samen goud klas (SNS) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Reken-/wiskundespecialist / dyscalculiespecialist 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Taal-/leesspecialist / dyslexiespecialist 

• POVO 

• ICT 

• x 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Logopedist 

• Medisch en motorisch specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur SPOW 

• Schoolcontactpersoon jeugdhulp 

• Specialist medisch en motorisch 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Specialist prikkelverwerking 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• 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 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 

• Digitale leerschool 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 In principe is ieder kind welkom. Indien mogelijk bieden we 
maatwerk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Waar mogelijk bieden we extra ondersteuning en/of 
maatwerk. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De grenzen zijn: IQ onder de 75 Meer dan twee eigen 
leerlijnen Veiligheid in gevaar Fysiek medisch 
 
 

  
 We zoeken voor onze leerlingen passende leerlijnen en een 
passende aanpak, voor zover dit mogelijk is binnen de 
groepen. We werken met lesdoelen waarbij we het 
eigenaarschap van leerlingen willen vergroten. 
 
 

 


