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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: 
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
• Schakelklas 
• Voorschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Taalklas 
• NT2-klas 
• Brugplaats voorkoming thuiszitten 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
• Reken-/wiskunde-specialist 
• Taal-/leesspecialist 
• PBS- coordinator i.c.m. gedragsspecialist 
• ICT 
• BOUW! 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Autisme-specialist 
• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
• Faalangstreductietrainer 
• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 
• Jonge kind specialist 
• Logopedist 
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
• Minder- en laagbegaafdheid specialist 
• NT2-specialist 
• Orthopedagoog 
• Reken-/wiskunde-specialist 
• Schoolmaatschappelijk werker 
• Taal-/leesspecialist 
• Dyslexiespecialist 
• Onderwijsspecialist (ambulant schoolbegeleider) 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod meer- en hoogbegaafden 
• Aanbod NT2 
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
• Aanbod spraak/taal 
• Compacten en verrijken 
• Schrijfdans en dramalessen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Aanbod dyscalculie 
• Aanbod dyslexie 
• Aanbod laagbegaafdheid 
• Aanbod meer- en hoogbegaafden 
• Aanbod NT2 
• Compacten en verrijken 
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen 
• Preventieve signalering van leesproblemen (en 

preventieve inzet middels Bouw!) 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Passend onderwijs gaat over kwalitatief goed onderwijs voor 
alle leerlingen en effectieve ondersteuning voor de leerlingen 
die dit nodig hebben. Kinderen kansen bieden om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Samen met ouders 
bekijken wat wel kan en mogelijk is om kinderen een stap te 
laten zetten in hun ontwikkeling. Wanneer passend 
onderwijs niet mogelijk is op onze eigen school zoeken wij 
daarvoor in samenwerking met ouders de best passende plek 
op een school in ons samenwerkingsverband.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Binnen het Kindcentrum heeft onze Intern Begeleider ook 
een ondersteunende rol in de voorschool. Op obs Henri 
Dunant zijn op dit moment 4 onderwijsassistenten werkzaam, 
die zowel in de groep als buiten de groep zorgen voor extra 
ondersteuning voor kinderen die een extra zetje in de rug 
nodig hebben.  
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Soms hebben leerlingen meer nodig qua ondersteuning dan 
wij binnen de school kunnen bieden. Hierbij wordt zowel het 
belang van de rest van de groep, als het welbevinden van de 
leerling die extra zorg nodig heeft, afgewogen. Voor alle 
leerlingen wordt op individueel niveau een afweging 
gemaakt of onze school de best passende onderwijsplaats is. 
 

  
 Als team hebben wij de ambitie om door het goed volgen van 
leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen en goede analyses van leerresultaten te komen tot 
de beste afstemming van het onderwijsaanbod aan al onze 
leerlingen, waarmee we onze leerlingen voorbereiden op de 
samenleving. 
 

 


