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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  

 Schoolmaatschappelijk werker  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Voorschool 

 Huiswerkbegeleiding 

 Sport na schooltijd 

 Kunst en cultuur na schooltijd 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Gedragsgroep 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Schakelklas 

 Zomerschool 

 Sterk op School 

 BOSK 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

 Faalangstreductietrainer 

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Jonge kind specialist 

 Logopedist 

 Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

 Taal-/leesspecialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autisme-specialist 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Dyscalculiespecialist 

 Dyslexiespecialist 

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

 Laagbegaafdenspecialist 

 Medisch en motorisch specialist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 NT2-specialist 

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 Orthopedagoog 

 Psycholoog 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Specialist LZ/LG 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 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 

 
 Ieder kind op onze school moet optimaal kunnen leren. 
Daarom vinden het heel belangrijk om ons onderwijs af te 
stemmen op de behoefte van het kind en ondersteuning te 
bieden waar nodig. De kwaliteit van onze ondersteuning is 
terug te vinden in onze groepsplannen, groepsoverzichten en 
individuele handelingsplannen. Hierdoor brengen we de 
behoeften van kinderen in beeld. Deze worden met 
regelmaat bijgesteld door een structurele samenwerking 
tussen de Intern Begeleider en de leerkracht om de zorg voor 
het kind nog beter af te stemmen. 
Waar nodig wordt extra hulp ingezet door onze leerkrachten 
en ondersteuners. Doelgericht werken en eigenaarschap bij 
collega's en kinderen zijn hierin onze speerpunten. We 
werken opbrengst- en oplossingsgericht. Vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
 

  
 We zijn Kanjerschool! In woord en daad. We spreken daarin 
allemaal dezelfde taal. In iedere groepen krijgen de kinderen 
Kanjertraining om een goede klasgenoot te zijn voor elkaar en 
om een goede werksfeer te creëren in de groep. Onze 
kindercoach speelt een belangrijke rol in het welbevinden en 
het zelfvertrouwen van kinderen die dat nodig hebben om 
gelukkig te zijn of te worden. 
Met de groepsoverzichten en de groepsplannen brengen we 
belemmerende en bevorderende factoren in kaart en 
handelen we naar behoeften. Kinderen met specifieke 
leerbehoeften krijgen extra ondersteuning van onze 
leerkrachten en onderwijsondersteuner. Tot slot doen we in 
alle groepen aan bewegend leren, om optimaal en met plezier 
te kunnen leren. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Om de grenzen van onze ondersteuning te bepalen, kijken 
we naar bevorderende en belemmerende factoren van het 
kind. We brengen de totale situatie in kaart. Wanneer we 
merken dat we na een periode van intensieve begeleiding, 
handelingsverlegen raken kijken we met elkaar (school, 
ouders en ondersteuning) naar passende mogelijkheden. 
 
 

  
 Kinderen ontwikkelen en groeien van nature. Daar speelt ons 
professionele en enthousiaste team op in om zo het 
leerproces te begeleiden en te stimuleren. We willen dat 
kinderen zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij 
van vandaag en morgen. 
Om kinderen hierin te stimuleren kijken we naar wat een kind 
nodig heeft. De talentklas, voor leerlingen die zullen 
uitstromen naar vmbo b/k of pro onderwijs, de huiswerkklas 
voor leerlingen die begeleiding nodig hebben in het plannen 
en organiseren van hun werk en de plusgroep voor leerlingen 
die extra uitdaging nodig hebben helpen hierbij.  
 
 

 


