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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 / mentor  

 Intern begeleider  

 Leerlingbegeleider  

 Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Voorschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autiklas / structuurgroep 

 Gedragsgroep 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

 Impulsklas 

 NT2-klas 

 Observatieklas 

 Taalklas 

 Time-out voorziening (met begeleiding) 

 Groepsarrangementen 

 Observatieplaatsen 

 

 

Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

 Autisme-specialist 

 Dyslexiespecialist 

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

 Gedragsspecialist 

 Jonge kind specialist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Remedial teacher 

 Sociale vaardigheden specialist 

 Taal-/leesspecialist 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Autisme-specialist 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Begeleider passend onderwijs 

 Faalangstreductietrainer 

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

 Jonge kind specialist 

 Laagbegaafdenspecialist 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 NT2-specialist 

 Orthopedagoog / psycholoog / 
gedragswetenschapper 

 Oudere kind specialist 

 Taal-/leesspecialist 

 Gedragsspecialist 

 Gedragswetenschapper/ Orthopedagoog/ 
Psycholoog 

 Specialist Groepsdynamica 

 Specialist langdurig zieke kinderen 

 Specialist leerproblematiek 
 

 

 

Onderwijsaanbod 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor 
specifieke ondersteuning binnen het 
samenwerkingsverband, bestuur of derden  



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 Onderwijs 
Je mag hier worden wie je bent! 
Wij begeleiden kinderen zo, dat wat in aanleg aanwezig is 
ontwikkeld kan worden. Wij willen kinderen met ons breed 
aanbod aanspreken op hun denken, hun gevoel en hun wil. 
Ons onderwijsaanbod is samengesteld uit wetenschap, 
spriritualiteit, maatschappij en kunst; uit cognitieve, 
emotionele en sociale elementen om de kinderen in de 
diepte te raken en tot bloei te laten komen. 
Vanuit de uitgangspunten: 
Wij bieden lesstof aan die bij hun ontwikkelfase past, om ze 
met kennis en vaardigheden voor te bereiden op de 
toekomst. 
Wij willen dat onze kinderen een toenemend, helder en 
veelomvattend beeld krijgen van hun eigenheid, hun 
voornemens en hun kwaliteiten zodat ze zich kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrijdenkende 
mensen. 
Wij moedigen kinderen aan tot sociale mensen, eerlijk, 
initiatiefrijk en gretig om zich vanuit vrijheid te verbinden 
met de wereld. 
Wij omhullen de kinderen met liefde, zorg en waarheid om 
zo hun zelfvertrouwen te versterken en hen te stimuleren de 
wereld vanuit vertrouwen tegemoet te treden. 
Wij zien ouders als toegewijde opvoedingspartners in het 
ontwikkelingsproces van hun kinderen en bij het vormgeven 
van de gemeenschap die kinderen, ouders en leerkrachten 
omvat. 
Wij stellen ons lerend op, waarbij we aandacht besteden 
aan blijvend leren en ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wij geven klassikaal onderwijs, in homogene 
leeftijdsgroepen, waarin kinderen zich onderdeel van de 
groep leren voelen.  
Wij geven veel aandacht aan de sociale en emotionele 
ontwikkeling. 
Wij hebben expertise in het begeleiden van leerlingen met 
HSP, HB en internaliserend gedrag. 
Wij hebben een wekelijkse projectgroep voor hoog 
intelligente leerlingen.  
Wij geven breed onderwijs met veel kunstzinnige vakken, 
waardoor executieve functies ontwikkeld worden.  
Wij geven motorisch ondersteunend onderwijs, waarbij 
wederom aandacht is voor de executieve functies. 
Wij hebben een dyslexieprotocol en werken met 
connectgroepen. 
Wij hebben een RT-er/MRT-er binnen de school, deze 
verzorgd individuele- en groepsondersteuning. 
  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Onze school heeft geen mogelijkheden om externaliserend 
gedrag te begeleiden. 
Onze externe ondersteuning is voornamelijk gericht op 
preventie en wordt dus gegeven in de groepen 1 t/m 5 en 
sporadisch in de groepen 6  t/m 8. 
 
 

  
 Wij ambiëren het continueren van een zo breed mogelijk 
ondersteuningsaanbod:  

 inzet onderwijsassistent en leraar ondersteuner 

 (M)RT ondersteuning  

 projectgroep gericht op hoog intelligente kinderen 

 
 

 


