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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  
• Leerlingbegeleider  
• Directie, team- of afdelingsleider  
• Gedragsspecialist / orthopedagoog  
• Jeugdhulpprofessional  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 
• Time-in/time-out voorziening (met begeleiding) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
• Tussenvoorziening OPDC (reguliere, herstelgerichte en 

maatwerktrajecten) 
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Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 
• Reken-/wiskunde-specialist 
• Taal-/leesspecialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Autisme-specialist 
• Begeleider passend onderwijs 
• Gedragswetenschapper SWV 
• specialisten vanuit Expertiseteam cluster 3 en 4 
• specialisten vanuit Expertiseteam NT-2 
• specialisten vanuit Expertisegroep HB/dubbel bijzonder 

voor HAVO/VWO 
• kernpartners vanuit de jeugdzorg 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod lees- en spellingzwakte en dyslexie 
• Aanbod NT2 
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Maatwerk onderwijsarrangementen 
• Maatwerk onderwijsarrangementen 
• Ondersteunende lees- en spelling software (Kurzweil) 
• Ondersteunende groepsgewijze leerlingentrainingen in 

overleg met BPO-ers SWV 
• Ondersteunende groepsgewijze trainingen in preventief 

sociaal jeugddomein in overleg met JGZ 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

   

 



 

   

 


