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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: 

• Leraar / mentor  

• Intern begeleider  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Plusgroep gericht op leren leren 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Taalklas 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Dyscalculiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Consulent passend onderwijs 

• Gedragsspecialist 

• Jonge kind specialist 

• Kindercoach 

• NT2-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 



 

   

 

Onze leerlingen 

 
 Op De Stek zijn alle leerlingen welkom. De leerlingen van De Stek komen uit de omliggende wijken van de school. 
In ons onderwijs sluiten wij aan bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij bieden onze leerlingen duidelijkheid en structuur, 
zodat de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Onze leerlingen worden als wereldburgers opgevoed en onze lessen 
sluiten hierop aan. Wij werken veel in thema’s die spannend en interessant zijn voor de leerlingen, waardoor zij nog meer leren 
van de wereld om hen heen. Waarbij ook aandacht is voor het omgaan met elkaar en de wereld om de leerlingen heen. 
Onze leerlingen, ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 
 

 

Visie op ondersteuning 

Ons uitgangspunt is dat we ieder kind passend onderwijs bieden. Op De Stek geven we les aan de hand van het 
Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Daarbij wordt per les bekeken wie er herhaling en extra oefening nodig heeft 
en wie juist extra uitdaging nodig heeft. Aan kinderen voor wie dit niet toereikend is beide we extra ondersteuning in 
of buiten de klas. Dit wordt uitgevoerd door extra leerkrachten, een onderwijsassistent, een remedial teacher en een 
talentcoach die o.a. de plusgroep begeleidt. Het heeft de voorkeur de ondersteuning in te zetten op een preventie 
van moeilijkheden, dat is waarom we werken met kleine groepen in de onderbouw en naar verhouding meer 
ondersteuning in de middenbouw en bovenbouw. Leerkrachten overleggen samen met ouders, collega leerkrachten 
en de intern begeleiders wat de specifieke onderwijsbehoefte van een kind zijn en welke ondersteuning hij of zij nodig 
heeft. Daarbij kijken we in eerste instantie wat de mogelijkheden zijn binnen de school. 
Er zijn meerdere specialismen in het team aanwezig. Zo nodig worden er externe professionals betrokken bij de 
begeleiding van een kind.  
 
 
 
 
 

 

Ondersteuningsroute 

 
   
Vier keer per jaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider de voortgang van de groep en van individuele leerlingen als 
hier aanleiding toe is. We gebruiken hiervoor o.a. de observaties van de leerkracht, de toetsresultaten en het routeplan. Is er 
reden om extra ondersteuning in te zetten voor een kind wordt dit met de ouders besproken.   
  
Naast deze reguliere groepsbesprekingen en oudergesprekken, vinden er ook multidisciplinaire overleggen plaats met ouders, 
leerkracht, intern begeleider en externe deskundigen. We werken nauw samen met het samenwerkingsverband Profi Pendi, 
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Team Houten. Regelmatig vragen we de consulent Passend Onderwijs om met ons 
mee te denken over de begeleiding van een kind. Ook de jeugdarts kan aansluiten bij een overleg om vanuit haar expertise advies 
te geven.   
  
Samen met ouders, onze specialisten, intern begeleiders en eventuele externe organisaties bekijken wij wat het kind nodig 
heeft, of wij de benodigde expertise in huis hebben of dat we die elders kunnen vinden. Uitgangspunt is dat wij altijd Passend 
Onderwijs voor het kind willen verzorgen.  
  

 


