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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  

• Intern begeleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen als taalklas, autiklas, NT2-
klas aanwezig voor specifieke ondersteuning binnen de 
school. 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autiklas / structuurgroep 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

• Impulsklas 

• NT2-klas 

• Observatieklas 

• Schakelklas 

• Taalklas 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Voorschool 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 

• Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider / coach van 
leerkrachten 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuner passend onderwijs 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Schoolcontactpersoon passend onderwijs 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Visie op passend onderwijs De Lens 
Voor de meeste kinderen is het groepsdoorbrekend werken 
passend bij hetgeen zij nodig hebben. Door op deze manier 
te werken kan er meer aandacht zijn voor alle leerlingen, dus 
ook voor hen die leren moeilijker of juist makkelijker vinden. 
Hoewel op deze manier de extra zorg zoveel als kan in de 
eigen groep geboden wordt, hebben sommige leerlingen 
toch tijdelijk of structureel extra aandacht/zorg nodig. De 
intern begeleider coördineert deze zorg en is daarbij een 
adviseur of coach van de leerkrachten. De intern begeleider 
voert jaarlijks op vaste momenten overleg met alle 
groepsleerkrachten over het onderwijs en de (extra)  zorg die 
zij daarbinnen realiseren. Zij is ook regelmatig bij 
oudergesprekken aanwezig. 
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. 
Als we moeten beslissen over toelating, houden we er 
uiteraard rekening mee of we - teambreed - de nodige 
deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde 
opvang te bieden. Factoren als deskundigheid, 
mogelijkheden en taakbelasting worden daarbij afgewogen. 
Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van 
aanpak dat met de ouders is samengesteld, gehandeld 
worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken 
we van jaar tot jaar.  
Op onze school hebben wij de laatste jaren ervaring 
opgedaan met zorgarrangementen. Onze mogelijkheden en 
grenzen aan zorg hebben we beschreven in ons uitgebreide 
Schoolondersteuningsprofiel. In dit plan kunt u nalezen wat 
onze school aan basisondersteuning en extra ondersteuning 
kan bieden. Dit document kunt u op school opvragen.  
Binnen Stromenland is zo het aanbod van de scholen in beeld 
gebracht. Het is een document wat gebruikt kan worden 
door ouders bij de schoolkeuze voor hun kind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Door het concept van groepsdoorbrekend werken, waarbij 
kinderen op niveau en in kleine(re) instructiegroepen de 
lesstof aangeboden krijgen, zijn we in staat een goede 
ondersteuning te geven aan alle kinderen binnen onze school. 
Ook tijdens de verwerking van de leerstof beschikken we over 
voldoende medewerkers (leerkrachten en 
onderwijsassistenten) om deze belangrijke fase goed te 
ondersteunen. 
De organisatie van ons onderwijs geeft ruimte om kinderen te 
pré-teachen en remediëren indien dat nodig is. 
 
 



 

   

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Onze grenzen van zorg zijn: 
Gedrag waar veiligheid van anderen en de leerling zelf 
structureel in het gedrang komt; 
Situaties waarin leerlingen één op één onderwijs nodig heeft; 
Situaties waarin een leerling afhankelijk is van één 
leerkracht/medewerker van de school; 
Leerlingen die niet zelfstandig kunnen werken en hier ook 
niet leerbaar in zijn; 
Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op 
lichamelijk gebied, zonder specialistische ondersteuning.  
 
 

  
 Onze ontwikkeldoelen/ ambities ten aanzien van passend 
onderwijs zijn: 

• Beter aanbod en begeleiding voor meer-  en 
hoogbegaafde leerlingen; 

• Verbreding/verdieping van het onderwijsaanbod, 
aangepast op onderwijsbehoeften; 

• Verdere verdieping m.b.t. differentiatie binnen 
groep/bouw; 

• Eigenaarschap van kinderen vergroten; 

• Kindgesprekken structureel voeren. 

 
 

 
 
 
Het uitgebreide SOP is op school in te zien of op te vragen. 


