
Bijlage bij het Schoolondersteuningsprofiel van  de Broederschool 
 
 Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden van de school  
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan het gebouw, de omgeving 
en alle betrokkenen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen 
met een specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt expliciet 
beoordeeld.  
Bij ieder verzoek tot plaatsing zal telkens een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is 
de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die 
noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen 
de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen 
te worden of externe-hulp ingeschakeld kan worden.  
Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:  

 Pedagogische aanpak 

 Didactische aanpak 

 Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team 

 Organisatie binnen de school en binnen de klas 

 Materiële aspecten (gebouw, meubilair) 

 De positie van de medeleerlingen 

 De rol van de ouders 

 De externe ondersteuning 
  

 
 
Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden 
bereikt:  

 Verstoring van rust en veiligheid. 
 
Indien er sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die 
leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep. De grens is bereikt als wordt 
vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan 
de betreffende kind te bieden en / of als de veiligheid van het betreffende kind, de groep of de 
leerkracht niet meer te garanderen is.  
 

 Onbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs. 
  
Indien een kind een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor 
zowel de zorg en behandeling voor het betreffende kind, als het onderwijs aan het betreffende kind 
onvoldoende tot zijn recht kan komen. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer 
mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden. 
 

 Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. 
 
 
Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op 
de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen 
in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. De grens is bereikt wanneer het 
niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in de groep 
 
 



 Gebrek aan zorgcapaciteit. 
 
In het In het verlengde van de onder verstoring van het leerproces voor de andere kinderen 
beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te 
nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per 
aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is.  
 

 Verstoring  van het leerproces. Kinderen die door ziekte teveel verzuimen  

 

 Grenzen aan leerbaarheid van kinderen . Kinderen met een totaal IQ lager dan 75 kunnen 

onvoldoende profiteren van ons onderwijsaanbod.  

 

 Gebouw 

 Het gebouw is niet geschikt voor kinderen met een lichamelijke handicap  (trappen/geen lift, 2 

locaties) . Voor dove kinderen is er teveel ruis omdat het gebouw twee verdiepingen heeft en het 

omringd wordt door speelplaatsen. Het gebouw zou aangepast moeten worden voor kinderen met 

allergieën ( denk aan vloerbedekking)  

 
Wij vinden dat  kinderen recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een 
beperkte groep kinderen niet bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan: 

• Blinde kinderen 
• Dove kinderen 
• Down 
• Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de 

veiligheid en het welbevinden van de kinderen in gevaar komt ( groep, lkr .etc)  
• Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden 
• Wanneer er structurele 1-1 begeleiding nodig is  

 
 

 

  



 


