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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 
ondersteuningsbehoefte 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  

• Directie en team 
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• De voorzieningen voor specifieke ondersteuning zijn 
binnen onze regio centraal georganiseerd en niet 
binnen iedere school afzonderlijk.  

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Combiplus 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

• Observatieklas 

• Schakelklas 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• Voorschool 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Logopedist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Intern begeleider 

 
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 

• Schoolcontactpersoon passend onderwijs 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• 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 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 



 

   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Passend onderwijs betekent een goede onderwijsplek voor 
alle kinderen, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van 
de leerling. Dat doen wij door het geven van extra 
begeleiding op school en het geven van aangepast 
lesmateriaal. Daarnaast geven wij bijvoorbeeld hulp aan 
leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) 
gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die 
een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. 
Ons onderwijs heeft drie doelen:  
• leerlingen KWALIFICEREN: zorgen dat zij een diploma halen.  
• leerlingen SOCIALISEREN: hen leren aan de maatschappij 
deel te nemen en bij te dragen.  
• leerlingen een omgeving bieden waarin ze hun 
PERSOONLIJKHEID EN IDENTITEIT ontwikkelen. 

Een stevige basis 
in de school 

1.We voeren helder beleid op het gebied 
van ondersteuning.  

  
2. We realiseren een veilig pedagogisch 
klimaat.  

  
3. We werken handelings en opbrengst 
gericht.  

  4. We dragen leerlingen zorgvuldig over.  

Een preventieve 
aanpak in de 
groep 

5. We monitoren de ontwikkeling van 
leerlingen continue.   

  
6. We  stemmen het onderwijs af op 
verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen.  

  
7. We werken constructief samen met 
ouders en leerlingen. 

Lichte 
ondersteuning in 
de groep 

8. We signaleren vroegtijdig extra 
behoeften op het gebied van onderwijs, 
opvoeden en opgroeien.  

  

9. We beschikken over de kennis en 
vaardigheden voor lichte interventies. 
consultatieve ondersteuning en 
samenwerking  

  
10. We werken samen met ketenpartners 
vanuit eigen verantwoordelijkheid.  

  
  
  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Op onze school werken we opbrengstgericht. Het belang van 
ieder individueel kind is een gezamenlijk gedragen 
teambelang. In al onze groepen realiseren we een 
voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving. We werken 
cyclisch/planmatig op alle niveaus binnen onze school: zie het 
zorgplan en ons kwaliteitssysteem. Als school betrekken wij 
de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en als eerst 
verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de 
ontwikkeling van de leerling.  
Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Onze expert 
leerkrachten: zorg, rekenen, taal en gedrag zijn de kartrekkers 
binnen onze school op de genoemde onderdelen. Door onze 
hele school heen krijgen de leerlingen kwalitatief goede 
instructie volgens de Expliciete Directie Instructie (EDI) 
manier. De kinderen leren op een positieve manier gewenst 
gedrag aan volgens de Positive Behavior Support (PBS) 
methode. 
 

   



 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 In principe zijn alle leerlingen, mits wij kunnen voldoen aan 
de ondersteuningsbehoefte van het kind, welkom op onze 
school. Incidenteel lopen wij tegen de grenzen aan van onze 
ondersteuning: 
1. Als wij de veiligheid van een individuele leerling niet 
(meer) kunnen garanderen. 
2. Als wij de veiligheid van de overige kinderen in een groep 
niet (meer) kunnen garanderen. 
3. Als een leerling niet (meer) langdurig tot ontwikkeling 
komt en dat hierdoor het welbevinden van deze leerling in de 
knel komt.   
4. Als een leerling continue een op een aansturing nodig 
heeft.  
 

  
 Wij stellen ambitieuze en realistische schoolnormen op die 
concreet vertaald zijn in referentieniveaus: .   
90% van onze leerlingen haalt 2F niveau voor technisch lezen 
80% van onze leerlingen haalt het 2F niveau voor 
taalverzorging. 
75% van onze leerlingen haalt het 1S niveau voor rekenen. 
 
Per schooljaar formuleren wij onze ambities en 
ontwikkeldoelen in ons jaarplan. Ons jaarplan is onze 
vertaling van de doelstellingen uit het Koersplan 
Wereldonderwijs van onze stichting Optimus. De volgende 
hoofdonderdelen staan centraal: 
 
1. We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 
2. We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op.  
3. We tillen het basisniveau omhoog. 
4. We bieden leerlingen een breed fundament in hun 
ontwikkeling.  
5. We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
  
 

 
 


