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Voorbeeldtekst voor het omschrijven van de grenzen 
 
Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze 
mogelijkheden zijn echter niet oneindig. De klassensetting bij ons op school is regulier, 
waardoor de mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Leerlingen die door hun 
problematiek aangewezen zijn op onderwijs in kleine klassen of in de lessen dagelijks 
individuele begeleiding nodig hebben, passen niet op onze school. 
 
Wij hanteren de volgende uitgangspunten om te bepalen of een leerling bij ons op school 
past: 

 De leerling moet in een groep van 30 leerlingen, waarbinnen voortdurende individuele 
begeleiding onmogelijk is, zelfstandig kunnen functioneren. 

 De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig (onder therapeutische omgeving 
verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet het onderwijs, 
maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan 
structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch‐sociale ondersteuning voor ernstige 
gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische 
problemen). 

 De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het 
welzijn en de voortgang van andere leerlingen. 
Leerlingen moeten volgens ons medisch protocol ondersteund kunnen worden (als de 
school de ouders drie keer heeft verzocht de toestemmingverklaring in te vullen en deze 
niet geretourneerd is, dan doet de school een zorgmelding). 

 De (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om binnen de 
daarvoor geldende overgangsnormen een diploma te halen. 

 
Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is belangrijk voor ons. De motivatie van 
leerlingen om hieraan bij te dragen is essentieel. Sommige leerlingen hebben ondersteuning 
nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling. Als een leerling 
meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, wordt er naar een andere 
reguliere school of school voor speciaal onderwijs gezocht, die deze zorg wel kan bieden. 
Wordt de leerling op een andere reguliere school geplaatst, dan gaat de zorgplicht over naar 
de nieuwe school. 


