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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 

• Directie  

• Schoolmaatschappelijk werker  

• Intern begeleider 
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Meerbegaafdheidsklas (deeltijd)  

• Time-out voorziening (met begeleiding) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Impulsklas 

• Observatieklas 

• perspectief klas 

 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Dyslexiespecialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Logopedist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Onderwijsspecialist 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 
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 

 
 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Als school 
kijken we bij elk kind wat het nodig heeft om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. We gaan uit van ''doen wat nodig is'' en 
ondersteuning op maat. Hiervoor hebben we nauw contact 
met het expertteam (AED) en expertise van SBO de Vlieger.   
We vinden het belangrijk dat ouders gehoord worden en dat 
we samen met ouders de mogelijkheden bekijken die in het 
belang zijn van het kind. Dit uit zich in tijdig signaleren en 
korte lijntjes houden via de leerkracht, intern begeleider en 
directie. Ons motto is daarbij; Ieder uniek, niemand 
volmaakt, samen compleet!  
 
 

  
 Onze voorziening, de Cheetahgroep is er voor de groepen 3-
8. Hier krijgen kinderen die extra uitdaging nodig hebben 
instructie en begeleiding. In het kader van de sociaal 
emotionele ontwikkeling werken we vanuit de principes van 
De Vreedzame School, een methode om leerlingen 
weerbaarder, socialer te maken en leerlingen 
medeverantwoordelijk te maken voor eigen handelen.  
Op school werken twee onderwijsassistenten die de 
leerlingen en leerkrachten ondersteunen. Tot slot: in iedere 
groep geldt dat er ruimte is voor kleine aanpassingen zodat 
een leerling ondersteund wordt. Denk hierbij aan een 
verkorte instructie, een rustige werkplek, geluid reducerende 
koptelefoon, extra leertijd, extra toets tijd, etc.   

 

 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Bij complexe vragen of als een kind tussen wal en schip 
dreigt te raken, kunnen ouders of de school contact 
opnemen met PPO regio Leiden. Wanneer ingezette 
ondersteuning niet toereikend genoeg blijkt te zijn, wordt in 
overleg met ouders naar andere mogelijkheden buiten de 
school gezocht. Dit kan gaan om gedrag, leervermogen of 
lichamelijke beperkingen.  
 
 

  
 Ons streven is om een helder zorgplan te schrijven en uit te 
voeren, waardoor de rollen duidelijker verdeeld zijn en de 
leerkracht, samen met de intern begeleider sneller kunnen 
anticiperen op speciale onderwijsbehoeftes van leerlingen. 
Daarnaast willen we meer specialisten in de school intern 
opleiden. Er is gestart met een Nt2 specialist, dit willen 
uitbreiden met een reken- en taal coördinator.  
 
 

 


