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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: 

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Intern begeleider  

• Leerkracht  
 
 

 
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 

• Gedragsgroep 

• Hoogbegaafdheidsklas 

• Schakelklas / taal- of NT2-klas 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Schakelklas 

• Samen goud klas (SNS) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Medisch en motorisch specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Reken-/wiskundespecialist / dyscalculiespecialist 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Taal-/leesspecialist / dyslexiespecialist 

• IPC-specialist 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur SPOW 

• Orthopedagoog / psycholoog / gedragswetenschapper 

• 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 dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• 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 

• Digitale leerschool 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Wij bieden basisondersteuning zoals gesteld in het 
ondersteuningsplan SPOW t.a.v. het geheel van preventieve 
en licht curatieve interventies dat wordt uitgevoerd. 
Daarnaast bieden wij een verdiepend en verbredend aanbod, 
wat past binnen de visie 'Passend Onderwijs'. De 
onderwijsinspectie heeft in mei 2022 kwaliteitsonderzoek 
gedaan en ons onderwijs als goed gewaardeeerd. 
Op onze school heeft ieder kind recht op passende zorg. Dit 
vraagt van ons dat wij zoveel mogelijk maatwerk bieden en 
goed kijken naar het individuele kind, zonder het 
groepsbelang uit het oog te verliezen. Voor ons is bij zorg de 
belangrijkste vraag: wat heeft het kind nodig om zich te 
ontwikkelen en kunnen wij dit als reguliere basisschool ook 
bieden? Hierbij zijn het welbevinden en de veiligheid van alle 
leerlingen en leerkrachten een belangrijke wegingsfactor. 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Onze leerkrachten beschikken over de vaardigheden om 
onderwijs in diverse instructieniveaus aan te bieden. Zij delen 
kennis en zetten vragen intern en/ of extern uit ter 
verheldering en verdieping. Wij werken vanuit leerdoelen en 
zetten hiervoor onder andere groepsoverstijgende 
instructiemogelijkheden in. Wij zetten preventief en gericht in 
op ontwikkelingsvoorwaarden. Bij iedere leerling ligt onze 
focus op de groei en groeimogelijkheden. Hierop wordt het 
aanbod afgestemd. Snappet wordt ingezet om passende 
verwerking van de leerstof aan te bieden. Bij IPC geven we de 
leerlingen kennis en vaardigheden mee, die zij nodig hebben 
om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfdenkende 
wereldburgers. In onze school heerst een sterk gevoel van 
groepsoverstijgende verantwoordelijkheid voor al onze 
leerlingen. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Als school kijken wij continu naar de zorg in de groepen. De 
IB-er en de groepsleerkracht gaan hierover met elkaar en 
met ouders regelmatig in gesprek. Wij zijn ons als school 
continu bewust van onze mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Transparante communicatie hierover is 
voor ons van groot belang. Onze grenzen worden bereikt op 
het moment dat wij niet de ondersteuning en de veiligheid 
kunnen bieden waar het kind recht op heeft. Ieder kind heeft 
recht op passend onderwijs en een veilige leeromgeving. 
Door preventief te werk te gaan, zetten wij in op een 
duurzame relatie met ouders waarbij het gesprek centraal 
staat. 
 
 

  
 Wij willen kinderen bewust maken van hun eigen 
leermogelijkheden en leerdoelen. De leerkracht heeft hierbij 
een coachende, begeleidende of sturende rol. Wij zien leren 
als ‘iedere dag een beetje beter worden’. Wij als team willen 
ons hier verder in ontwikkelen, wij volgen scholing en stellen 
onszelf iedere dag nieuwe doelen. De Hoeksteen is een school 
waar iedereen iedere dag zijn kennis en vaardigheden mag 
ontwikkelen.  

  
 
 

 


