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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  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Units waarin 4 leerjaren bijeen zitten 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

• Schakelklas 

• Voorschool 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider / coach 
van leerkrachten 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Logopedist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuner passend onderwijs 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Schoolcontactpersoon passend onderwijs 

• Taal-/leesspecialist 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Onze school maakt onderdeel uit van het 
samenwerkingsverband Stromenland. Dit zorgt ervoor dat 
leerlingen met verschillende achtergronden, interesses en 
talenten samen naar school gaan. Dit unieke concept is 
gericht op het realiseren van Passend Onderwijs voor iedere 
leerling. Passend onderwijs betekent op De Klimop dat 
samen zorgvuldig gekeken wordt op welke manier de school 
het onderwijsaanbod het beste op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen kan afstemmen. In de unit kan dit door 
differentiatie in de lesstof, in het pedagogisch aanbod. 
Hierbij spelen we in op talenten van kinderen en houden we 
rekening met uitdagingen. Wanneer de interne 
ondersteuning niet toereikend is, biedt Stromenland ons hulp 
in de vorm van arrangementen en individueel maatwerk. Op 
die manier zorgen wij ervoor dat elke leerling op De Klimop 
zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De vraag die wij 
hierbij wel continu in ons achterhoofd houden, is of wij nog 
steeds de best passende school zijn voor de leerling. Indien 
wij met ouders de conclusie trekken dat dit niet zo is, zullen 
wij samen op zoek gaan naar een school waar deze leerling 
beter tot ontplooiing kan komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Onze school: 
-geeft maatwerk in de basisondersteuining. 
-heeft kleine instructiegroepen. We stemmen af op 
de  individuele behoefte van leerlingen. 
-heeft twee teamleden die samenwerken in een unit. 
-heeft een pedagogisch sterk team.  
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Hoewel wij altijd de intentie hebben de leerling op een 
optimale manier te begeleiden, zijn er enkele grenzen aan 
onze ondersteuning: 
-als het bijna een continue 1 op 1 onderwijs / begeleiding 
vereist (constante nabijheid), 
-als het gedrag maakt dat een leerling niet in een groep kan 
functioneren en/of het daarmee onveilig wordt, 
-als een leerling volledig afhankelijk is van één leerkracht, 
-wanneer er geen samenwerking is tussen ouders, school en 
eventueel externe deskundigen. 
 

  
 Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 
We bieden passende perspectieven aan kinderen die een 
specifieke ondersteuningsvorm nodig hebben. We hebben de 
ambitie om kinderen meer te betrekken bij hun eigen 
leerproces, onder andere door kindgesprekken. Deze 
gesprekken zijn in algemene zin voor alle kinderen en in 
specifieke zin voor die kinderen met een speciale 
ondersteuningsbehoefte. 
  
Daarnaast hebben we nog de volgende ambities: 
- we willen ons verder bekwamen in de begeleiding van 
leerlingen met faalangst, leerlingen met andere talenten dan 
de schoolse vakken en meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
- uitbreiden van de kindgesprekken met het begeleid stellen 
van persoonlijke doelen, waardoor de leerling meer 
eigenaarschap ervaart voor de eigen (leer)ontwikkeling. 
- mogelijkheden van het integreren kernvakken in projecten 
uitbouwen. 
 

 


