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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 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  

 Jeugdhulpprofessionals  

 Buurtteammedewerker  
 

 

 
Deze voorzieningen zijn voor ons beschikbaar 
 
In de school 

 Voorschool  
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor ons beschikbaar 
 
Op school 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Dyslexiespecialist  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Jonge kind specialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen  

 



   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
Vanaf augustus 2014 is de wet op het Passend onderwijs 
ingegaan. Scholen zijn sindsdien verplicht een passende 
onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Niet elke basisschool hoeft alle 
kinderen op te vangen. Wij kunnen een beperkt aantal 
kinderen met extra zorg of met een arrangement binnen 
onze school begeleiden. In alle gevallen zullen wij met ons 
team en in overleg met u als ouder bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. In sommige gevallen zullen wij moeten 
adviseren om een andere school te kiezen, regulier of 
speciaal onderwijs. De meest optimale ontwikkeling van uw 
kind zal hierbij het uitgangspunt zijn. Scholen werken in de 
regio samen om leerlingen een passende plek in het 
onderwijs te bieden. Kan een school geen passend onderwijs 
geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een 
andere school gezocht die dit wel biedt. In geval van 
aanname van een kind met een arrangement zal altijd een 
samenwerkingsovereenkomst met ouders vastgelegd 
worden.  Ons uitgangspunt is dat de leerling meegaat met 
leeftijdsgenoten. Als kinderen opvallen door grote 
achterstanden in ontwikkeling of opvallen qua gedrag passen 
wij het aanbod aan en maken wij een individueel 
handelingsplan. Daar waar kinderen een 
minimumprogramma gaan volgen (na handelingsplannen, de 
cyclus HGW en advies van externen c.q. onderzoek) en wij 
niet de verwachting hebben dat zij op het (1F) niveau van 
groep 8 uit gaan stromen maken wij een 
ontwikkelperspectief wat wij bespreken met de ouders van 
het kind.  

 

  

Wij bieden instructie en verwerking op verschillende niveaus 
in de groep. Wij hebben een aantal specialisten binnen de 
school die collega leerkrachten kunnen adviseren ten aanzien 
van hun ondersteuning aan leerlingen. (rekenen, taal, gedrag) 

 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 

De grenzen voor onze school liggen daar waar wij 
handelingsverlegen zijn om de begeleiding te bieden die 
passend is bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dat 
kan verschillen door beperkingen in mankracht, gebrek aan 
specialistische kennis en vaardigheden van leerkrachten. Het 
kan ook zijn dat de grenzen van de mogelijkheden van het 
kind zijn bereikt binnen onze school.  

 

  

Wij blijven werken aan scholing en kennisdeling op onze 
school.  

 

 


