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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
SchoolOndersteunings-Profiel (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:
• Directie, team- of afdelingsleider
• Gedragsspecialist / orthopedagoog
• Deskundige van het samenwerkingsverband
• Intern begeleider

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
• Dyslexiespecialist
• Logopedist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• Reken-/wiskunde-specialist
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Autisme-specialist
• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
• Begeleider passend onderwijs
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist
• Jonge kind specialist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• NT2-specialist
• Orthopedagoog

Op school
• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen de school
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)
• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)
• Taalklas
• Zomerschool

Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod executieve functies
• Aanbod laagbegaafdheid
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
• Aanbod NT2
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
• Aanbod spraak/taal
• Compacten en verrijken
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen
• Preventieve signalering van leesproblemen
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen de school

Onze visie op ondersteuning

Sterke punten in onze ondersteuning

Wij willen zoveel mogelijk kinderen een plek bieden op onze
school, hierbij zoeken wij naar mogelijkheden en kansen.
Waar we dreigen handelingsverlegen te worden, zoeken we
contact met onze kernpartners voor een passend
ondersteuningsaanbod. Wanneer, na alle inspanningen, ons
aanbod niet meer leidt tot voldoende groei bij het kind,
zoeken wij een passende andere plek.
Ook kinderen die op andere scholen niet tot hun recht
kwamen, vonden bij ons veelal een goede plek waar zij zich
fijn voelden en tot leren kwamen. Succesfactoren hierbij zijn:

De leerkrachten streven ernaar zowel alle leerlingen
individueel als ook de groep als geheel te zien. Het
onderwijsaanbod wordt hier op afgestemd.
In alle groepen wordt op dezelfde wijze instructie gegeven
waarbij wij het EDI model hanteren. De leerkracht modelt en
draagt de verantwoordelijkheid geleidelijk over aan de
leerlingen. Tussendoor toets te leerkracht in hoeverre de
instructie wordt begrepen, zodat hij hier tijdig op kan sturen.
Verlengde instructie wordt alleen gegeven als de leerkracht
heeft vastgesteld d.m.v. controle van begrip, dat de leerling
het doel nog niet beheerst. Zo weet de leerkracht bij de
afsluiting van de les precies welke leerlingen het doel wel of
niet hebben behaald. Deze informatie wordt gebruikt om de
vervolgacties van de leerkracht te bepalen.
Ons streven is om alle leerlingen het lesdoel te laten behalen.
Hiervoor gebruiken we evidence based didactieken en de
methode als hulpmiddel/naslagwerk.
Op de Beatrixschool doet de leraar er toe. Dat betekent dat
de leerkracht zijn klas kent en weet wat zijn klas nodig heeft.
Daarbij heeft de leerkracht de juiste kennis en kunde in huis
om het benodigde onderwijs aan te bieden.
Rust en een duidelijke structuur is de basis voor het leren,
daarom besteden wij hier veel aandacht aan.
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Wij hebben aandacht voor een veilig en positief
klimaat.
Wij zien elke leerling.
Wij nemen ouders serieus en nodigen hen uit om
met ons samen te spreken over de ontwikkeling van
hun kind.
Op de Beatrix werken competente leerkrachten , die
signaleren welke interventies nodig zijn en deze
inzetten.
Wij werken goed samen met onze kernpartners.

Grenzen aan onze ondersteuning

Onze ambities en ontwikkeldoelen

Wanneer er ernstige gedragsproblematiek bij een leerling
speelt, lukt het ons niet om de veilig en positief klimaat neer
te zetten voor de leerling en voor de klas. In deze gevallen
gaan we opzoek naar een passende plek voor de leerlingen
waar deze tot ontwikkeling kan komen.
Bij een zeer hoge of lage intelligentie, kijken wij in overleg
met onze kernpartners en ouders wat wij deze leerling wel of
niet kunnen bieden.
Wanneer een leerling lichamelijke handicap heeft kijken we
wat er aan aanpassingen moet worden gedaan om deze
leerlingen passende plek te kunnen geven. In overleg met
kernpartners en ouders kijken we of hieraan kan worden
voldaan.

Binnen de huidige financiële middelen zijn we tevreden met
de ondersteuningsmogelijkheden die wij als school kunnen
bieden. We zijn van mening dat er nog kansen liggen bij het
onderwijs aan de leerlingen die meer-/hoogbegaafd zijn.
Binnen de financiële mogelijkheden willen we extra
investeren in meer materiaal en begeleiding op dyslexie,
meer-/hoogbegaafdheid, executieve functies, gedrag,
dyscalculie en tegenvallende resultaten van een leerling waar
op basis van intelligentie geen verklaring voor is.

