
Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur 

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd 

les aan maximaal drie subgroepen: een basisgroep (A), de verrijkingsgroep (B) en de intensieve groep 

(C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een speciaal 

programma in combinatie met een arrangement (E). Met behulp van kindgesprekken betrekken we 

al onze leerlingen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces waardoor we het eigenaarschap en de 

betrokkenheid vergroten. De leerlingen stellen in overleg met hun leerkracht doelen op die bijdragen 

aan het vergroten van hun kennis en /of het verbeteren van de werkhouding. 

De extra ondersteuning geven we met name aan de leerlingen in de C-groep. De extra (extra) 

ondersteuning geven we aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra 

ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) 

kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg wordt de RT in of buiten de groep gegeven. 

Deze RT wordt gegeven door leerkrachten, een onderwijsassistent of door een stagiair.  

Binnen onze school besteden we ook expliciet aandacht aan de meerkunners (de verrijkingsgroep), 

zowel in de klas als buiten de klas in (plus)groepjes.  

Toelating van leerlingen  

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1. Het 

kind is vier jaar 2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven 

aan de school 3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de 

school 4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd 5. Het inschrijfformulier is 

getekend door de beide ouders/verzorgers. 

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 1. Aan het 

bovenstaande niet voldaan is 2. Het kind niet zindelijk is 3. De school niet is ingericht op de handicap 

van het kind 4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen. 

Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs 

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan 

kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. De extra 

ondersteuning kent echter wel grenzen. Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning 

en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders en het 

samenwerkingsverband (SWV).  

Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan: 1. Leerlingen die niet 

aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door meerdere personen en die sterk externaliserend gedrag 

vertonen tijdens het onderwijsleerproces en tijdens de heterogene processen in de groep 2. 

Leerlingen die een sterk individueel gerichte orthopedagogische- of orthodidactische 

begeleidingsvraag hebben 3. Leerlingen waarbij de cognitieve ontwikkeling stagneert en het 

welbevinden van het kind en het didactisch aanbod niet in balans is 4. Leerlingen waarbij niet aan de 

(fysieke) ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan 5. Leerlingen die vanwege hun gedrag een 

gevaar vormen voor de medeleerlingen en/of leerkrachten 6. Leerlingen die 1 op 1 ondersteuning 

nodig hebben 


