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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  

 Directie, team- of afdelingsleider  

 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) 

 Observatieklas 

 Time-out voorziening (met begeleiding) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

 Kindercoach 

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Consulent passend onderwijs 

 Dyscalculiespecialist 

 Dyslexiespecialist 

 NT2-specialist 

 Reken-/wiskunde-specialist 

 Taal-/leesspecialist 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

 Aanbod meer- en hoogbegaafden 

 Compacten en verrijken 

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

 Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

 Aanbod dyscalculie 

 Aanbod dyslexie 

 Aanbod executieve functies 

 Aanbod laagbegaafdheid 

 Aanbod NT2 

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 



 

   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 De Zevensprong vindt het belangrijk dat alle kinderen het 
onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk passend is bij hun eigen 
ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning 
nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging nodig 
hebben, bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij 
op verschillende niveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt 
van verschillen en kwaliteiten die kinderen met zich 
meebrengen. 
Vanzelfsprekend wil het team van De Zevensprong  alle 
leerlingen met functiebeperkingen op een goede manier 
begeleiden. Dit kan alleen door een goede samenwerking 
tussen ouders, leerlingen en school, waarbij duidelijke en 
haalbare afspraken worden geformuleerd. De school kan de 
problemen van een leerling niet oplossen, maar kan wel 
handvatten bieden die de leerling kan gebruiken zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Naast de (erkende) 
leerproblemen zijn er ook leerlingen met andere 
beperkingen, die kunnen leiden tot een leerprobleem. 
Bijvoorbeeld leerlingen met ADD, ADHD, ASS en 
communicatieve beperkingen. De Zevensprong probeert elke 
leerling zorg op maat te bieden. Hierbij zal telkens de vraag 
beantwoord moeten worden of de school in staat is de 
specifieke leerbehoefte(n) van de leerling te verzorgen. Het 
antwoord op deze vraag zijn geen absoluut gegeven, maar 
kan veranderen naarmate de deskundigheid van de 
medewerkers en de flexibiliteit van de organisatie verandert. 
 
 

  
 Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wanneer 
een kind een specifieke didactische of pedagogische aanpak 
nodig heeft, zetten we daarop in. Samen met de ouders en 
eventuele experts kijken we naar het aanbod dat een kind 
nodig heeft om verder te groeien. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Wij geven geen grenzen aan in de ondersteuning die wij als 
school kunnnen bieden. Wanneer wij met een leerling tegen 
grenzen aanlopen kijken we in samenspraak met de ouders 
en (externe) deskundigen wat een kind nodig heeft en of 
onze school de plek is die dat het beste kan bieden. 
 
 

  
 Om zoveel mogelijk kinderen op de goede manier te kunnen 
begeleiden willen we een breed scala aan expertise 
opbouwen en inzetten. We hebben nu de beschikking over 
een talentcoach, een didactisch coach, een leesspecialist en 
een kindercoach. We willen leerkrachten opleiden tot lees- en 
spellingspecialist, rekenspecialist en gedragsspecialist. 
 
 

 


