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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  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Deskundige van het samenwerkingsverband  

• Schoolmaatschappelijk werker  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

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

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Impulsklas 

• Observatieklas 

• Voorschool 

• Zomerschool 

• perspectief klas 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• 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 executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod spraak/taal 



 

   

 

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. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten 
en voor kinderen die om andere redenen iets extra's nodig 
hebben. 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 We hebben een interne voorziening voor leerlingen die extra 
uitdaging nodig hebben: de Cheetahgroep. 
We hanteren 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. Leerlingen met extra 
onderwijsbehoefte worden binnen en buiten de klas 
ondersteund.   
Verder is er extra ondersteuning voor leerlingen met een NT2 
achtergrond. 
We maken gebruik van het doorstroomprogramma PO-VO om 
een soepele overgang van groep 8 naar het voortgezet 
onderwijs te creëren.  
  
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Bij complexe vragen, of als een kind tussen wal en schip dreigt 
te raken, kan de school in overleg met ouders 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 vernieuwde zorgplan beschrijft specifieke zorgniveaus. 
Leerkrachten en ondersteuners zijn bewust van de 
mogelijkheden om leerlingen maatwerk te bieden binnen de 
groep. Er wordt gedifferentieerd op niveau en de individuele 
leerling krijgt een passend, uitdagend, aanbod. We willen 
heldere kaders voor leerlingen met een eigen leerlijn. 
Er is blijvend aandacht voor leerlingen die een uitdagend 
aanbod nodig hebben binnen en buiten de groep. We breiden 
het NT2 ondersteuningsaanbod uit met een taalspecialist.  
Verder willen we nauwere samenwerking met PPO nader 
onderzoeken.  
 



 

   

 


