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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  
 Intern begeleider  
 Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 
 Talentklas 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
 Schakelklas 
 Sterk op School 
 BOSK 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 
 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
 Specialist leerontwikkeling en welbevinden 
 Talentklascoördinator 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
 Autisme-specialist 
 Dyslexiespecialist 
 Faalangstreductietrainer 
 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
 Laagbegaafdenspecialist 
 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
 NT2-specialist 
 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
 Orthopedagoog 
 Specialist LZ/LG 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 
 Aanbod dyscalculie 
 Aanbod dyslexie 
 Aanbod executieve functies 
 Aanbod laagbegaafdheid 
 Aanbod meer- en hoogbegaafden 
 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 Compacten en verrijken 
 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
 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 



 

   

 
 

 

   
   

   
   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Het is ons streven om kinderen met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften zoveel mogelijk in hun eigen 
omgeving naar school te kunnen laten gaan. We overwegen 
zorgvuldig per kind, leerjaar en hulpvraag of wij in staat zijn 
de juiste zorg te kunnen bieden. Uiteraard betrekken wij 
ouders en andere betrokkenen hierbij. Kinderen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften verrijken zowel het 
team als de overige kinderen. Het team doet hierdoor meer 
kennis op en professionaliseert zich. Kinderen leren dat onze 
samenleving bestaat uit kinderen en mensen met 
verschillende talenten en behoeftes.  
  
Voor ons staan de ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind én de groep voorop. Op het moment dat we merken dat 
wij tekortschieten in ons onderwijs aan een kind mbt tot de 
ontwikkeling en het welbevinden, noemen wij onszelf 
handelingsverlegen en kijken samen met ouders en externen 
naar de best passende plek voor de betreffende leerling. 
 
 

  
 Het Kompas beschikt over extra 
ondersteuningsmogelijkheden zowel gefaciliteerd door school 
als door externen. Onze school kenmerkt zich door een sterke 
basisondersteuning, waarin wij in staat zijn om veel kinderen 
op de juiste manier te ondersteunen. Twee collega's die ook 
gedragsspecialist zijn, zijn vrijgeroosterd voor het geven van 
"Rots en water trainngen", observaties in de groep, 
individuele begeleiding en zij bieden extra verdieping en 
uitdaging aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
Aan alle groepen is een onderwijsassistente gekoppeld die 
ondersteunt zowel binnen als buiten de groep. Verder bieden 
wij ruimte aan externe deskundigen zoals een fysiotherapeut, 
een logopediste, dyslexiebehandelaars. Daarnaast werken wij 
nauw samen met het Sociaal Kernteam, het 
Samenwerkingsverband, Jeugdformaat en overige 
deskundigen indien nodig op afroep. Al deze externe 
deskundigen brengen hun kennis in de school, zodat wij daar 
als team van kunnen leren en toepassen.  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Op het moment dat het welbevinden en de ontwikkeling van 
een leerling in het geding komt, zijn onze grenzen bereikt en 
gaan we in overleg met ouders op zoek naar een 
onderwijsplek die beter kan aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften en het welbevinden van de leerling. 
Naast de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling is 
voor ons ook het welbevinden en de veiligheid van de groep 
enorm belangrijk. 
 
 

  
 Op dit moment zijn we bezig met een verandertraject om ons 
onderwijs zo in te vullen dat het nog beter aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van onze kinderen. Waarbij we kijken 
naar leerdoelen, leeractiviteiten, rol van de leerkracht, 
leerinhoud, leeromgeving, groeperingsvormen, materialen en 
toetsing.  
 
 

 


