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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  

• Ondersteuningscoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Maatwerkplaats 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 
 

 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Anti-pest coördinator 

• Decanaat/ loopbaanbegeleider 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Leerkrachtondersteuner 

• Leerlingbegeleider 

• Maatwerkbegeleiding 

• Mentor 

• Ondersteuningscoördinator 

• Onderwijsassistent 

• Vertrouwenspersoon 

• Verzuimcoördinator 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Functionaris kindermishandeling 

• Jeugdarts 

• Leerplichtambtenaar 

• Maatschappelijk werker 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, 
bestuur of derden  



 

   

 

Onze leerlingen 

 
 Aanpakkers en doeners, op VMBO basis en kader niveau, die geïnteresseerd zijn in techniek en de eerste stappen maken richting 
een vervolgopleiding. 
 

 

Visie op ondersteuning 

 
 Zo inclusief mogelijk onderwijs. 
Elke leerling de mogelijkheid bieden om deel te kunnen nemen aan regulier onderwijs door het bieden van gepaste, tijdelijke 
ondersteuning en begeleiding binnen de gegeven mogelijkheden. Altijd in samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met 
leerling, ouders en indien van toepassing externen. 
  
 
 
 

 

Ondersteuningsroute 

 
 De ondersteuningsroute bestaat uit verschillende levels van Professionele Momenten (PM). 
PM0 Intake door ondersteuningscoordinator en teamleiders 
PM1 mentor 
PM2 mentor, teamleider, team 
PM3 Ondersteuningscoordinator, teamleider, mentor. 
PM4 Ondersteuningscoordinator en externen 
  
PM Begeleider ondersteund de mentor na PM0 in de PM 1 en 2 route, blijft betrokken indien nodig bij PM3. 
Maatwerk kan ingezet worden in alle PM niveau's mits in overleg met Ondersteuningscoördinator. 
 

 
 


