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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 
SchoolOndersteunings-Profiel (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  

• Leerlingbegeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  

• Jeugdhulpprofessional  

• Intern begeleider  

• Zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Kleine klas 

• Time-in/time-out voorziening (met begeleiding) 

• Kleine Basis klas lj 3 

• Time In 

• Surveillance tijdens de pauze 

• Welkomst committee 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Schakelklas PrO/VMBO 

• Trajecten Op Maat 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

• schakelklas HAVO/VWO voor leerlingen met 
internaliserende problemen en een grote 
structuurbehoefte 

• verlengde onderbouw PrO/VMBO 

 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Aandacht functionaris huiselijk geweld 

• Autisme-specialist 

• Decanaat/ loopbaanbegeleider 

• Leerlingbegeleider 

• Mentoraat 

• NT2-specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Trainer faalangstreductie 

• Vertrouwenspersoon 

 

Onderwijsaanbod 



 

   

• Verzuimcoördinator 

• Zorgcoördinator 

• Westcoaching 

• Rots en Water trainers 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aandacht functionaris radicalisering 

• Begeleider passend onderwijs 

• Coach passend onderwijs 

• Expert op het gebied van psychische- en 
gedragsproblematiek 

• Gedragsspecialist 

• Gedragswetenschapper 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Orthopedagoog 

• Trainer sociale vaardigheden 
• School 's Cool 
• Meidenvenijn training 

• Lid van het jeugdteam/wijkteam vanuit de gemeente 

• expertise LZ/LG 

 

 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod extra uitdaging 

• Aanbod lees- en spellingzwakte en dyslexie 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod studievaardigheden, plannen/organiseren of 
leren leren 

• Aanbod versterken sociale vaardigheden en de 
weerbaarheid 

• Preventief signaleren op leerontwikkeling 

• Preventief signaleren op sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedrag 

• Vakgerichte ondersteuning 

• meidenvenijn 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Consultatie begeleider passend onderwijs 

• Maatwerk onderwijsarrangementen 



 

   

 

 

 

   

   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Wij doen ons uiterste best om binnen onze mogelijkheden 
het onderwijs zo passend mogelijk voor elke leerling te 
maken. 
Wij hebben als school een zorgplicht. Dat betekent dat we 
voor alle kinderen,ook die met een extra 
ondersteuningsbehoefte, moeten zorgen voor een zo 
passend mogelijke onderwijsplek. 
Dit kan een plek zijn bij ons op school. Soms blijkt een plek 
op een andere school beter voor het kind te zijn. Wij laten 
ons in dat soort gevallen ook graag adviseren door het 
samenwerkingsverband.   
We vinden het belangrijk om samen met de ouders en de 
leerlingen samen te werken aan die zorgplicht. 
Bundeling van de kennis van ouders en school komt de 
ondersteuning van de leerling ten goede, het is daarom 
belangrijk dat ouders, leerling en school zoveel mogelijk op 
één lijn met elkaar zitten.  
 
 

  
 In de basisondersteuning zorgen wij ervoor dat alle leerlingen 
naast cognitieve vaardigheden ook sociale vaardigheden 
aanleren en bieden wij alle leerlingen individuele coaching en 
begeleiding in elk leerjaar. De coach neemt samen met de 
leerling elke keer de leerdoelen en uitdagingen door. Zo krijgt 
elke leerling inzicht in zijn of haar sterke punten en weet de 
leerling waar hij of zij  ondersteuning nodig heeft en kan die 
ook vragen. 
  
  
  
  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Bij ons op school kunnen wij leerlingen met een iq onder de 
75 met leerachterstanden op praktijkniveau geen passend 
onderwijs bieden. 
Wanneer een leerling de diagnose o.d.d. heeft zullen wij 
altijd met de leerling en ouders in gesprek gaan om samen te 
kijken naar de ondersteuningsbehoefte. Leerlingen die 
externaliserend gedrag laten zien welke de grenzen van 
fysieke als sociale veiligheid tarten, kunnen wij tevens niet 
voorzien in hun onderwijsbehoefte. In beide gevallen kijken 
we samen met ouders naar een passende plek. Ons 
uitgangspunt is dat het een veilige school is voor alle 
leerlingen. Op het moment dat dat in het geding komt, 
moeten we op zoek gaan naar een andere onderwijsplek.  
 
 

  
 Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van de extra 
ondersteuningsmogelijkheden binnen onze school aan te 
bieden. Zo vergroten wij het vertrouwen en de veiligheid voor 
de leerlingen. 
Wij bieden intern op school als extra ondersteuning op school 
aan: 
- RT 
- NT2 
- ART 
- Westcoaching 
  
 
 

 


