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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 biedt een eerste richting.

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind

Contactpersoon
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
• Leraar/ mentor
• Intern begeleider/ zorgcoördinator
• Directie, team- of afdelingsleider
• Deskundige van het samenwerkingsverband
• Schoolmaatschappelijk werker
• Jeugdhulpprofessional

Voorzieningen
Deze voorzieningen zijn voor ons beschikbaar
In de school
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)
• Schakelklas
• Voorschool

Specialisten
Deze specialisten zijn voor ons beschikbaar
Op school
• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
• Dyscalculiespecialist
• Gedrag/ sociale vaardigheden specialist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• NT2-specialist
• Taal-/leesspecialist
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur
• Dyslexiespecialist
• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
• Logopedist

Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod laagbegaafdheid
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Aanbod NT2
• Compacten en verrijken
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen

Onze visie op ondersteuning

Sterke punten in onze ondersteuning
Bij de plaatsing wordt de pedagogische en didactische
werkbaarheid van de toekomstige groep in kaart gebracht.
Op die manier willen er zorg voor dragen dat we het
onderwijs aan de ons toevertrouwde leerlingen zo goed
mogelijk kunnen verzorgen en garant kunnen staan voor een
ononderbroken leerlijn. Kinderen die een beroep doen op
handelingen die vallen onder de BIG-registratie kunnen wij
niet aannemen omdat er geen leerkrachten op school zijn die
in het bezit zijn van een zgn. BIG-registratie. De veiligheid van
de leerlingen en volwassenen staat te allen tijde voorop.
Wanneer de veiligheid in gevaar wordt gebracht zal er aan de
veiligheid voorrang worden gegeven. Er is geen 1 op 1
begeleiding mogelijk op de Catamaran.

Grenzen aan onze ondersteuning

Onze ambities en ontwikkeldoelen
Een nog beter dyscalculie protocol ontwikkelen.

De veiligheid van iedereen is gewaarborgd. Onderwijs aan de
grote groep heeft altijd voorrang. Er is geen 1 op 1
begeleiding mogelijk. Passend onderwijs is alleen maar
mogelijk met medewerking van ouders of verzorgers.

