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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  
 
 

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke 
ondersteuning binnen de school 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 

• NT2-klas 

• Schakelklas 
 

 

Specialisten 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Faalangstreductietrainer 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Beelddenk specialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Laagbegaafdenspecialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Orthopedagoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Voorschoolse Educatie 

• lichamelijke of verstandelijke beperking 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• 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 

 
 De Sint Jan maakt deel uit van de scholengroep “Niedorp”. 
“Elk kind een passende onderwijsplek!” Dat is de missie van 
het samenwerkingsverband passend onderwijs Kop van 
Noord-Holland. Samen aan het werk voor succesvolle 
leerlingen. Leerlingen die zich veilig en gerespecteerd voelen 
en met optimale prestaties uit het onderwijs komen, ook als 
ze extra ondersteuning nodig hebben. 
 
 

  

•  In ons kindcentrum werken we met units. Er is een 
onderbouwunit, middenbouwunit en 
bovenbouwunit. De peutergroep werkt nauw samen 
met de onderbouwunit om de doorgaande lijn te 
borgen. 

• Het leesonderwijs is groepsdoorbrekend door alle 
units. Het aanvankelijk leesproces wordt twee maal 
in het jaar gestart waarbij het uitgangspunt de 
leesrijpheid van het kind is. 

• In de bovenbouwunit wordt over de gehele linie 
waar mogelijk groepsdoorbroken gewerkt. Voor 
rekenen, taal en spelling hebben we 
"vakspecialisten", leerkrachten die aan alle 
bovenbouwgroepen hun "vak"geven. Het aanbod 
voor meerkunners bij wereldoriënterende vakken is 
geïntegreerd in International Primary Curriculum.  

 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De Sint Jan besteedt veel tijd en energie aan het begeleiden 
van leerlingen met een bijzondere ondersteuningsvraag. 
Ouders worden actief betrokken en in samenspraak met hen 
stellen we ondersteuningsarrangementen op. 
We blijven echter een regulier kindcentrum die tegen 
grenzen van ondersteuning kan oplopen. Deze grenzen zijn 
bereikt wanneer: 

• een leerling niet meer te sturen is; 

• een leerling zo agressief is dat de veiligheid van 
andere leerlingen in het geding is; 

• er ondanks de nodige ondersteuning stilstand in de 
ontwikkeling is; 

• een leerling zoveel begeleiding van de leerkracht 
vraagt dat dit ten koste gaat van de aandacht voor 
de overige leerlingen; 

• een leerling de draagkracht van een leerkracht te 
boven gaat en er geen verdere mogelijkheden zijn 
voor ondersteuning en/of  overplaatsing naar een 
andere groep; 

• het welbevinden van de leerling en zijn 
medeleerlingen niet meer door ons gewaarborgd 
kan worden. 

Wanneer de grens van onze ondersteuning is bereikt, gaan 
we over naar het niveau van Commmissie Toelating 
Onderwijs (CTO). 
  
 
 

  
 Onze ambitie is om het onderwijsaanbod voor leerlingen die 
extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben binnen de 
units te realiseren. 
  
  
 
 

 


