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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: 

• Leraar / mentor  

• Intern begeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Deskundige van het samenwerkingsverband  

• Schoolmaatschappelijk werker  

• Jeugdhulpprofessional  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 

• Voorschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Schakelklas 

• Sterk op School 

• BOSK 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Specialist leerontwikkeling en welbevinden 

• Taal-/leesspecialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Specialist LZ/LG 

 
 

 

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 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 



 

   

 

 

 

   

   

   

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Wij vinden op De Driekleur dat kinderen zoveel als mogelijk 
binnen hun eigen groep een passend aanbod moeten krijgen. 
Samen met ouders, kind, leerkracht(en), intern begeleider(s) 
en eventueel externen gaan we op zoek naar kansen en 
mogelijkheden. Als Driekleur vinden wij het belangrijk dat de 
ontwikkelmogelijkheden/kansen van individuele kinderen 
niet ten koste mogen gaan van het welbevinden, de 
veiligheid en de aandacht die de medewerkers kunnen geven 
aan de andere kinderen van de groep. Er moet wat ons 
betreft sprake zijn van balans. Kunnen wij dit kind, in deze 
groep, in deze school bij deze leerkracht bieden wat het 
nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de andere 
kinderen van de groep. Ieder kind heeft namelijk recht op 
zorg, aandacht en ontwikkelkansen.  
  
 
 

  
 Op de Driekleur werken we vooral oplossingsgericht. Wat 
heeft dit kind in deze klas bij deze leerkracht nodig. Wat 
kunnen we binnen de beschikbare mogelijkheden en 
middelen inzetten om zo passend mogelijk aan de 
onderwijsbehoeften van een kind tegemoet te komen.  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Als Driekleur vinden wij het belangrijk dat de 
ontwikkelmogelijkheden/kansen van individuele kinderen 
niet ten koste mogen gaan van het welbevinden, de 
veiligheid en de aandacht die de medewerkers kunnen geven 
aan de andere kinderen van de groep. Er moet wat ons 
betreft sprake zijn van balans. Kunnen wij dit kind, in deze 
groep, in deze school bij deze leerkracht bieden wat het 
nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de andere 
kinderen van de groep. Zij hebben namelijk net zoveel recht 
op zorg, aandacht en ontwikkelkansen.  
 
 

  
 De ambities en ontwikkeldoelen van de school zijn uitgebreid 
beschreven in het schoolplan/jaarplan. Dit schoolplan kent 
een periode van vier jaar. De huidige schoolplanperiode is van 
2022 tot 2026. Jaarlijks wordt er een jaarplan en jaarverslag 
opgesteld. Genoemde documenten zijn bij de directie van de 
school op te vragen. 
  
 
 

 


