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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
• Jeugdhulpprofessional

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
• Faalangstreductietrainer
• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
• Kindercoach
• Logopedist
• Reken-/wiskunde-specialist
• Specialist TOS
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Consulent passend onderwijs
• Dyslexiespecialist
• Jonge kind specialist
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist
• NT2-specialist
• Orthopedagoog
• Taal-/leesspecialist

Op school
• Voorschool
• Kinderopvang
• The Different Academy
• Naschoolse talentontwikkeling
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Taalklas
• Time-out voorziening
(met begeleiding)
Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod laagbegaafdheid
• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
• Aanbod NT2
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
• Aanbod spraak/taal
• Aanbod TOS
• Compacten en verrijken
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Aanbod meer- en hoogbegaafden
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen

Onze visie op ondersteuning

Sterke punten in onze ondersteuning

Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek in
het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat
van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun
beperkingen. Leerlingen gaan, als het kan, naar het regulier
onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Als
leerlingen ondersteuning nodig hebben, wordt dat
georganiseerd, als het even kan op de reguliere basisschool.
Bijvoorbeeld extra begeleiding of aangepast lesmateriaal.
Als onderwijs op een speciale (basis)school nodig is, is dat
ook mogelijk.

Wij zijn een reguliere school met veel specialisten intern
aanwezig. De specialisten richten zich specifiek op motoriek,
goed rekenonderwijs, goed taalonderwijs, taalachterstand bij
jonge kinderen en het welbevinden (sociale emotionele
ontwikkeling).
Op 't Kasteel werken ook vakleerkrachten. Er is een
vakleerkracht Engels die aan alle groepen een uur in de week
Engels geeft. Hierbij gaan wij uit van doe taal is voer taal. En
er is een vakleerkracht muziek die ook een uur aan alle
groepen muziekles geeft (zang, dans, instrumenten).
De zorgstructuur is een heldere doorgaande lijn waardoor het
voor ouders, leerlingen en leerkrachten duidelijk is zodat de
hulpvraag en kwaliteit altijd gewaarborgd blijft en snel op
gang komt. Wij richten ons altijd op de onderwijsbehoefte
van de leerling en/of de groep of de school.

Passend onderwijs (Profi Pendi)
Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school,
samen met andere scholen en besturen in de regio
Lekstroom, samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi.
Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen
dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.
Bijvoorbeeld als er sprake is van leerproblemen, bij
gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij
intensievere hulpvragen.
De rol van Profi Pendi
Onze school heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij
verantwoordelijk zijn om voor elk kind dat extra
ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. Het
stafbureau van Profi Pendi helpt ons hierbij. Door er
Grenzen
bijvoorbeeld
te zorgenaan
dat onze
wij alsondersteuning
school financiële middelen,
begeleiding en kennis krijgen om kinderen optimaal te
kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten passend
De grenzen van de ondersteuning van 't Kasteel beginnen bij
onderwijs van Profi Pendi deskundig advies en denken zij
wanneer een leerling passend onderwijs nodig heeft dat wij
mee. Het stafbureau van Profi Pendi gaat ook over de
niet kunnen bieden. Denk hierbij aan een verwijzing naar het
toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over
speciaal basisonderwijs.
de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs.
Samen met ouders
Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met
gemeenten, jeugdzorg en andere partners die zorg en
ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Samen
met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het
kind nodig heeft en welke plek het best bij het kind past.
Samen zorgen we voor passend onderwijs

Onze ambities en ontwikkeldoelen
't Kasteel is altijd gericht op kwaliteit. Naast dat wij
samenwerken met onze interne specialisten hebben wij een
prettige samenwerking met externe specialisten.
Onze ambities richten zich op goed reken- en taalonderwijs.
Alle ontwikkeltrajecten doen wij met het team en is in
principe niet op individueel niveau. Er is een doorgaande lijn
voor goep 1-8 en wij evalueren per half jaar onze doelen en
aanpak. Ook sturen wij dan bij waar nodig. Voor taal en
rekenen is de ambitie het landelijk gemiddelde of hoger.
Daarnaast richt de school zich op talentontwikkeling voor
ieder kind. Hier is structureel aanbod voor en dit richt zich op
alle verschillende talent gebieden zoals programmeren,
creatieve vorming en meerdere talen zoals Spaans, Engels en
Frans.

