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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: 

• Leerkracht  

• Intern begeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Voorschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas 

• Schakelklas / taal- of NT2-klas 

• Zomerschool 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Schakelklas 

• Samen goud klas (SNS) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Reken-/wiskundespecialist / dyscalculiespecialist 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Taal-/leesspecialist / dyslexiespecialist 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Minder- en laagbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur SPOW 

• Orthopedagoog / psycholoog / gedragswetenschapper 

• Schoolcontactpersoon jeugdhulp 

• Specialist medisch en motorisch 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Specialist prikkelverwerking 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• 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 

• Digitale leerschool 



 

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Vanuit onze schoolvisie , waarin we alle kinderen volgen in 
hun ontwikkeling, willen we zorgen voor Passend Onderwijs. 
Dat doen we door zorg en onderwijs zoveel mogelijk op maat 
te bieden voor iedere leerling. Dat betekent dat we naar het 
gehele systeem kijken. Naast wat is goed voor de leerling, 
ook wat goed is voor de groep waar de leerling in zit en of de 
leerkrachten de gewenste zorg kunnen bieden. 
Binnen de verschillende bouwen (onder-, midden-, 
bovenbouw) dragen de leerkrachten gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor het geven van onderwijs en het 
volgen van de ontwikkeling van kinderen. Naast de 
groepsleerkrachten, zijn ook andere leerkrachten of 
onderwijsassistenten in de verschillende bouwen betrokken 
bij het onderwijs aan de leerlingen.  
De intern begeleider bespreekt de ontwikkeling van de 
leerlingen regelmatig met alle leerkrachten door middel van 
groeps- en leerlingbesprekingen. Hierbij wordt o.a. gebruik 
gemaakt van onze leerlingvolgsystemen (Mijn 
kleutergroep/Cito/Kanvas). Ouders worden actief betrokken 
bij gesprekken over de ontwikkeling van hun kind.  
Externe instanties als het SPOW, SKT kunnen ingeschakeld 
worden en het team advies geven in het bieden van 
onderwijs op maat.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wij zijn er als Achtsprong trots op dat het team open staat 
voor het individuele kind met al zijn mogelijkheden en dat wij 
oplossingsgericht zoeken om te voldoen aan de 
onderwijsbehoefte van een leerling. 
We zijn trots op het voortdurend zoeken naar mogelijkheden 
om nog beter aan te sluiten op wat het kind nodig heeft, 
samen met het kind en zijn ouders. 
We zijn trots op de aandacht die we kunnen geven aan het 
individuele kind d.m.v. de extra hulp van alle leerkrachten, de 
RT-er en de IB-er. De kennis op het gebied van leer- en 
gedragsproblemen, zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme, 
trauma en het omgaan met zieke leerlingen wordt met elkaar 
gedeeld en uitgedragen. Leerkrachten worden voortdurend 
gestimuleerd om zich hierin verder te bekwamen en te 
ontwikkelen en adaptief onderwijs te bieden.  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Als school kijken we naar kunnen wij de onderwijsbehoefte 
van de kinderen die bij ons worden aangemeld en van de 
leerlingen bij ons op school zitten kunnen beantwoorden. In 
samenwerking met ouders en externen zullen wij dit binnen 
onze mogelijkheden doen. Van ons als school kun je 
verwachten dat wij dit doelgericht en planmatig aanpakken. 
Er zijn echter voorbeelden waarin duidelijk wordt dat wij de 
onderwijsbehoeften niet meer kunnen voldoen of dat dit ten 
koste gaat van de groep en/of leerkracht. Zodra dit het geval 
is zullen wij in overleg met ouders en het 
samenwerkingsverband om te kijken welke andere 
onderwijsinstelling wel kunnen toekomen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
 

  
 De Achtsprong is voortdurend in ontwikkeling en wil zich de 
komende jaren nog meer richten op het aanleren van kennis 
en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst, waarin 
ieder kind met zijn of haar talent kan deelnemen aan de 
maatschappij. De ambitie is het versterken van de Brede 
School, waarin nog meer samenwerking gezocht met de 
Peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de naschoolse 
opvang. Het team is nog meer toegerust en geschoold in het 
volgen van en handelen naar kinderen in hun diversiteit, op 
het gebied van leer- en gedragsmoeilijkheden. We willen nog 
meer oprecht en sociaal betrokken en hulpvaardig zijn en 
iedereen goede zorg bieden. We willen zorgen dat alle 
ingezette ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet 
de komende schooljaren geborgd worden. 
 
 

 


