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Overzicht expertise op het gebied van kinderen met 

extra onderwijsbehoeften  
november 2021 
 

Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de door de scholen ingevulde 

schoolondersteuningsprofielen. Een school is opgenomen in het overzicht wanneer het 

schoolondersteuningsprofiel vermeldt dat op de school meer dan gemiddelde expertise 

beschikbaar is m.b.t. het onderwijsaanbod aan kinderen extra onderwijsbehoeften. 

 

                            

Spraak-taalproblemen 

 

Fladderiep Cluster 2 ervaring. 1 Leerkracht is RT geschoold en heeft 

kinderen begeleid met taal-spraak problemen 

Horizon Teamscholing TOS verdieping, we hebben meerdere 

kinderen met TOS binnen onze school. Ervaring met zowel 

light als medium arrangement. 

De Kring Logopediste is 1 dag per week op school aanwezig. 

Fondali Via het Kindcentrum Creil is logopedische ondersteuning 

aanwezig.  

Albert Schweitzer Veel ervaring met TOS leerlingen waardoor leerkrachten 

speciale expertise hebben opgedaan. 

St. Joseph Ervaring met ESM leerling en TOS leerling. Leerkrachten 

hebben TOS voorlichting gehad. Eén leerkracht heeft een 

Master Sen studie gericht op woordenschat gedaan. 

Leerkrachten volgen online trainingen bij Kentalis 

Koperwiek Ambulante begeleiding vanuit Kentalis. 

Triangel Er is een specialist TOS leerlingen binnen onze school. 

Vrijwel alle teamleden hebben leerlingen met TOS begeleid 

en samengewerkt met de leerling ondersteuner en ambulant 

begeleider van Kentalis. Dit schooljaar gaan wij een 

samenwerking aan met Kentalis om leerlingen met TOS extra 

te ondersteunen. Het gehele team wordt geschoold. 

Kompas Carolien Posthuma vanuit zorgbudget (0,2 FTE) 

Paulus Onze school heeft een leerling met TOS problematiek. Team 

heeft scholing gehad van Kentalis en wekelijks is een 

ambulant begeleider van Kentalis op school om 

ondersteuning te bieden. 

Op de Wieken Voorlichting voor het team tijdens een studiedag. 

Expertise bij leerkrachten groep 3 en 4 

(Eventueel individuele scholing) 

Regenboog Creil Studiemiddag TOS. We weten wat goede ondersteuning is. ( 

weerwoord, emotiemeter, praatpuzzelstukken) 

Wending Een leerkracht heeft werkervaring in een TOS-groep.  

Lichtschip Praktijkervaring door leerlingen met TOS 

Roderik van Voorst Het team is twee jaar begeleid door Kentalismedewerkers.  
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Spraak-taalproblemen 
 

Keerkring Doordat wij een logopediste in school werkzaam hebben en 

omdat wij een IB-er in huis hebben die breed geschoold is 

door Kentalis, kunnen kinderen met spraak-taalproblemen 

snel worden opgemerkt en goed hierin begeleid worden. 

Zevensprong In groep 2 hebben we een meisje met een TOS. Vanuit 

Kentalis komt ondersteuning op school. Stamgroepleiders 

van de onderbouw hebben een e-learning module gevolgd.  

Driesprong Op de Driesprong hebben we een IB-er die werkzaam is 

geweest in het speciaal basisonderwijs. Mede vanuit haar 

ervaring kunnen kinderen met spraak-taalproblemen snel 

worden opgemerkt en goed hierin begeleid worden. 

Klimboom Logopediste aanwezig voor 16 uur per week. Ambulant 

begeleider Kentalis begeleidt 3 leerlingen 

Schakelvoorziening Een collega met werk-ervaring in een TOS-groep.  

Wilhelmina Er is een warme overdracht VVE/peuter naar de basisschool.  

Wij kunnen het cluster 2 een licht arrangement bieden in 

samenwerking met Kentalis. Iedere dag is de 

onderwijsassistent in de klas en besteed samen met de 

leerkracht extra aandacht aan spraak en taal. 2 dagen per 

week is de logopedist aanwezig, zodat de leerlingen zoveel 

mogelijk onder schooltijd geholpen kunnen worden en er een 

betere afstemming bereikt wordt tussen de logopedist en 

school. De onderbouwleerkrachten zijn geschoold in spraakt-

taalproblematiek.  

Regenboog Door ervaring met cluster 2 is er kennis binnen de school 

aanwezig. Wanneer leerlingen met een ligth of medium 

arrangement vanuit de Taaltrein komen gaat dit altijd via 

uitvoerig overleg met betrokkenen. De Harmpje Visser is de 

school met de benodigde expertise voor deze leerlingen. 

Cornelis Zeeman In de onderbouw wordt er een groot taalaanbod gegeven en 

gevisualiseerd. De kennis van de collega’s is zich aan het 

verdiepen doordat zij meerdere nascholingen en cursussen 

volgen over dit onderwerp. Ook wordt de kennis vanuit 

Kentalis verstrekt over tos en taal-,spraak problemen 

verworven en toegepast. 

Beatrix Kentalis biedt extra hulp aan een leerling met een light 

arrangement. 1 dagdeel in de week extra ondersteuning voor 

18 kleuters  (verzorgt door leerkracht van de school). 
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Spraak-taalproblemen 
 

Groen van Prinsterer Er is een warme overdracht vanuit de peuter (VVE) naar de 

basisschool. Extra spelbegeleiding en woordenschat 

ontwikkeling met LOGO 3000 aangeboden door extra 

onderwijspersoneel. Wij kunnen een licht arrangement 

binnen cluster 2 bieden in samenwerking met Kentalis. 

De logopedist biedt ondersteuning  

binnen de school aan leerlingen met taal-spraakproblemen, 

zij monitort de taal-spraakontwikkeling en adviseert zo nodig 

vervolgstappen. 

Harmpje Visser Wij bieden op school het cluster 2 mediumarrangement. Wij 

werken nauw samen met Kentalis en realiseren een passend 

onderwijsaanbod voor leerlingen met een cluster 2 medium 

en licht arrangement binnen de reguliere groepen. De 

groepsleerkrachten van de groepen 1 t/m 8 specialiseren 

zich door middel van gerichte nascholing in 

taalontwikkelingsstoornissen en de begeleiding hiervan. 

Vanuit Kentalis is er elke dag professionele ondersteuning 

aanwezig. Gedurende de hele week zijn 2 expertise 

leerkrachten en 3 gespecialiseerde onderwijsassistentes op 

school werkzaam in de groepen 1 t/m 8. Meerdere dagdelen 

per week wordt er logopedie binnen de school gegeven, 

zodat de leerlingen zoveel mogelijk onder schooltijd 

geholpen kunnen worden en er een betere afstemming 

bereikt wordt tussen de logopediste op school en de 

leerkrachten van de betreffende leerlingen. Leerlingen met 

een ondersteuningsarrangement krijgen een plek in een 

integratiegroep. Leerlingen met een onderwijsarrangement 

krijgen binnen de groepen 1 t/m 4 een passende plek.  

Frits Bode We hebben ervaring met het werken met de Light 

voorziening van TOS leerlingen. Leerlingen met een Medium 

indicatie vinden veelal een plek op een andere school binnen 

de vereniging. Verder werken we nauw samen met de 

logopediepraktijk op school. Ze zijn twee dagdelen aanwezig 

om leerlingen te begeleiden bij hun spraak-taal problemen.  

Vuurbaak We kunnen ondersteuning en advies inwinnen van  Kentalis. 

Jaarlijks komt de logopediste bij ons voor screening kleuters 

en geven van advies aan ouders en leerkrachten voor 

kinderen met taal-spraakproblemen. Er wordt in de kring veel 

aandacht besteed aan spreken en luisteren. Voorlezen is bij 

ons belangrijk. We hebben een leescoördinator. Door ons 

beleid ondervangen we al veel problemen. 
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Spraak-taalproblemen 
 

Planthof De peutergroep van Kentalis (organisatie voor 
mensen met taal-/spraak ontwikkelingsstoornissen) 
is aanwezig in ons gebouw. Hierdoor hebben we een 
kort lijntje met expertise op dit gebied. 
We hebben ervaring met selectief mutisme en TOS 

leerlingen. 
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Dyslexie 

 

Fladderiep Ervaring met diagnostisering en leerstofaanbod. 

Horizon Expertise dyslexie vanuit scholing directeur.  

Ervaring met inzet compenserende software lexima.( alinea)  

Preventief inzetbare software groep 2,3,4 Lexima (Bouw) 

Mariabasisschool Leerlingen met dyslexieverklaring/behandeling binnen de 

school gehad. Ook is er ruimte bij ons op school voor 

leerlingbegeleiding.  

Ark Leerkracht met master Taalcoördinator en DST-scholing 

Albert Schweitzer IB-er geschoold 

St. Joseph Leerkrachten zijn op de hoogte hoe te handelen bij 

vermoeden van dyslexie. Het Dyslexieprotocol wordt 

gevolgd. Eén leerkracht heeft de cursus L2S gevolgd. 

Triangel Er zijn twee leesspecialisten binnen ons team. De 

leerkrachten zetten Connect en Ralfi lezen in waar nodig. 

Lichtboei Leerkracht in opleiding. 

Schalmei Ervaren leerkrachten met betrekking tot signaleren en 

dossiervorming. Regelmatig contact met dyslexiebegeleiders 

voor onze leerlingen binnen de school. 

Leerkracht L10 met certificaat dyslexie coach. 

Op de Wieken We werken met BOUW, list en Connect lezen 

 

Regenboog Creil We weten welke ondersteuning we moeten inzetten. Ook als 

er vermoeden is van dyslexie. (Connect, ZLKLS, BOUW) 

Lichtschip Taal/leesspecialist, aanbieden van methodiek LIST en 

Connect 

Zeester Ervaren leerkrachten, duidelijke begeleiding van leerlingen 

met dyslexiekenmerken. 

Zevensprong Ieder jaar wordt er voor een aantal kinderen een leesdossier 

opgesteld waarmee een dyslexie onderzoek kan worden 

aangevraagd. Inmiddels heeft een aantal kinderen op de 

Zevensprong vastgestelde dyslexie met vergoede 

behandeling. De behandeling voor sommige kinderen vindt 

op school plaats. Het contact met de dyslexiebehandelaars is 

goed; de lijnen zijn kort. In ons administratiesysteem wordt 

een notitie aangemaakt waarin de aanpassingen voor ieder 

individueel kind met dyslexie beschreven staat. 

1 collega heeft de opleiding master SEN 

taalspecialist/dyslexie. 

Sprang Ervaring met diagnostisering en leerstofaanbod. 

Klimboom Orthopedagoog voor diagnostisering + beschikbaarheid 

remedial teaching 
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Dyslexie 

 

Wilhelmina We signaleren leerlingen met lees- en spellingsproblemen, 

mogelijk dyslexie, vroegtijdig. Leerlingen waarbij dyslexie een 

risico vormt, worden in groep 2 gescreend. Daar waar het 

noodzakelijk is voor het kind om een dyslexieverklaring te 

krijgen, wordt een onderzoek gevraagd. Lesstof wordt 

aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Kinderen met een vermoeden van dyslexie worden voor het 

eind van het basisonderwijs onderzocht, zodat er een 

verklaring is, voordat het kind naar het voortgezet onderwijs 

gaat. 1x in de week is de dyslexiespecialist van Cascade 

aanwezig om kinderen binnen school te helpen.  

Regenboog Kinderen met dyslexie krijgen de compenserende 

maatregelen aangeboden. De mogelijkheid om op de laptop 

te werken is aanwezig. Het L2S programma werkt nog niet 

naar behoren 

Cornelis Zeeman Op de CZ zijn leerlingen die dyslexie hebben. Zij krijgen 

standaard extra ondersteuning buiten de groep voor 

lezen/spelling. Ook wordt er gewerkt met een dyslexiekaart 

waar de afspraken omtrent deze leerlingen op staan. 

Beatrix -OZC Cascade (komt bij ons op school ondersteuning 

bieden).  

- Centraal Nederland (biedt ondersteuning op hoofdkantoor 

de Vlaak).  

Groen van Prinsterer Door gebruik te maken van het dyslexieprotocol signaleren 

we leerlingen met dyslexie vroegtijdig. Leerlingen waarbij 

dyslexie een risico vormt, worden in groep 2 gescreend. Daar 

waar het noodzakelijk is voor het kind om een 

dyslexieverklaring te krijgen, wordt een onderzoek gevraagd. 

Lesstof wordt aangepast aan de onderwijsbehoeften van de 

leerling. Kinderen met een vermoeden van dyslexie worden 

voor het eind van het basisonderwijs onderzocht, zodat er 

een verklaring is, voordat het kind naar het voortgezet 

onderwijs gaat. 1x in de week is de dyslexiespecialist van CN 

aanwezig om kinderen binnen school te helpen. 
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Dyslexie 
 

Harmpje Visser We signaleren leerlingen met lees- en spellingsproblemen, 

mogelijk dyslexie, vroegtijdig. Leerlingen waarbij dyslexie een 

risico vormt, worden in groep 2 gescreend. Daar waar het 

noodzakelijk is voor het kind om een dyslexieverklaring te 

krijgen, wordt onderzoek aangevraagd. Lesstof wordt 

aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Kinderen met een vermoeden van dyslexie worden voor het 

eind van het basisonderwijs onderzocht, zodat er een 

verklaring is, voordat het kind naar het voortgezet onderwijs 

gaat. We kunnen ook de ondersteuning van het 

dyslexieprogramma L2S inzetten voor leerlingen met dyslexie 

of leesproblemen. 

Frits Bode De school maakt gebruik van een dyslexieprotocol en er is 

expertise bij een van de leerkrachten. Binnen de 

vereniging/school kan er  een dyslexietraining gevolgd 

worden door de leerlingen die daar voor in aanmerking 

komen.  

Planthof Kinderen met lees- en spellingsproblemen worden bij ons 

standaard extra ondersteund. We hebben intensief contact 

met een dyslexiebehandelingscentrum en veel ervaring  met 

kinderen die dyslectisch zijn. Deze kinderen krijgen bij ons op 

school door een extern bureau extra begeleiding onder 

schooltijd.  

Kinderen die dyslectisch zijn kunnen gebruik maken waar dit 

wenselijk is van aanpassingen als extra tijd, voorbereid lezen 

of van digitale ondersteuning met het programma L2S. 

Vuurbaak We werken met het dyslexieprotocol en hanteren de te 

nemen stappen bij kinderen met (mogelijk) dyslexie. We 

werken met Into Words, een programma die kinderen met 

dyslexie ondersteunt binnen de vakgebieden die we 

aanbieden. Leerlingen krijgen een chromebook, er is de 

mogelijkheid voor luisterlezen, uitvergroten toetsen en het 

gebruik van een leeslineaal. Tevens is er warme overdracht 

tussen de dyslexiebehandelaar en school aangaande kinderen 

met dyslexie die een behandeling ontvangen. 
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Dyscalculie 

 

De Kring Er is 1 leerkracht die de opleiding tot reken coördinator 

afgerond heeft. 

Albert Schweitzer Rekenspecialist aanwezig in de school. 

De Kring Er is 1 leerkracht die de opleiding tot rekencoördinator heeft 

afgerond.  

St. Joseph Leerkracht met Master Sen heeft zich verder gespecialiseerd 

in rekenproblematiek. 

Lichtboei We hebben binnen onze school een rekenspecialist. 

Op de Wieken Barekatoets, Rekenmuurtje. 

Regenboog Creil We weten dat we extra rekentijd moeten creëren. 

We hebben afspraken gemaakt over automatiseren rekenen 

en vastgelegd in een document. We gebruiken de 

Barekatoets. Daarnaast zetten we de materialen van MSV in. 

Leerkrachten hebben deze cursus gevolgd. Een leerkracht is 

rekenspecialist 

Carrousel Specialisatie ib-er (master) 

Floreant Rekencoördinator 

Driesprong Op de Driesprong zijn 2 leerkrachten die in het schooljaar 

2019-2020 de nascholing hebben gevolgd:  

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje. Vanuit deze kennis 

krijgen zij een helder beeld van de ontwikkeling op het 

gebied van rekenen en kunnen zij daaraan gerichte 

ondersteuning koppelen. Onze leerkracht groep 7/8 volgt de 

opleiding tot rekencoördinator. 

Schakelvoorziening IB 

Klimboom Orthopedagoog voor diagnostisering + beschikbaarheid 

remedial teaching 

Wilhelmina We signaleren leerlingen met rekenproblemen, mogelijk 

dyscalculie vroegtijdig. Leerlingen die een risico vormen 

krijgen meteen preventieve hulp doormiddel van extra 

rekentijd. Wanneer een kind niet meer mee kan komen met 

de stof, wordt er met behulp van de orthopedagoog een 

ontwikkelingsplan geschreven. De lesstof wordt aangepast 

aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Regenboog Leerlingen met dyscalculie krijgen bij ons op school de 

compenserende maatregelen aangeboden. De reken 

coördinator heeft een sturende rol hierin. Na uitvoerige 

bespreking en hulpplannen die in samenspraak met de 

coördinator zijn besproken kan er overgegaan worden tot 

externe leerlingbespreking en /of verder onderzoek. 
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Dyscalculie 
 

Groen van Prinsterer Door gebruik te maken van het rekenprotocol signaleren we 

leerlingen met rekenproblemen, mogelijk dyscalculie. Door 

preventief in te zetten doormiddel van extra rekentijd 

proberen we de risico’s zo vroeg mogelijk te ondervangen. 

Wanneer een leerling ondanks deze hulp niet mee kan 

komen wordt er met behulp van de orthopedagoog een 

ontwikkelingsplan geschreven. De lesstof wordt zo 

aangepast aan de leerbehoefte van de leerling. 

Frits Bode De school werkt eveneens met een dyslexieprotocol. De 

reken coördinator heeft nascholing gevolgd op het gebied 

dyscalculie.   

Planthof Kinderen met rekenproblemen worden bij ons standaard 

extra ondersteund. Waar nodig kan er onderzoek worden 

aangevraagd. We hebben een reken coördinator en kunnen 

extra expertise inzetten als dit nodig is.  
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Motorische beperkingen 

 

Horizon Ervaring met celebrale parese, cluster 3. Waarvan 6 jaar 

clusterplaatsing. Inmiddels van school. 

1 leerkracht volgt momenteel Post Hbo MRT 

Mariabasisschool Leerling met achondroplasie: bijv. aanpassingen in meubilair. 

St. Joseph Leerkrachten hebben een workshop motoriek van “de Twijn” 

gevolgd. 

Lichtboei Leerkracht in opleiding. 

Koperwiek Vakdocent Bewegingsonderwijs + MRT 

Wending Vakdocent gym, die ook leerlingen met een motorische 

beperking begeleidt.  

Nog een collega met bevoegdheid LO. 

Carrousel Onze vakdocent gym is ook MRT-er 

Zevensprong Sinds een aantal jaren hebben we te maken met een aantal 

kinderen met DCD. We zijn ons hier nu in aan het verdiepen 

en doen expertise op. 

We hebben ambulante begeleiding vanuit de Twijn. 

Driesprong Op de Driesprong hebben we een leerkracht die de opleiding 

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist in 2021 heeft 

afgerond. 

Schakelvoorziening Twee collega’s met opleiding vakleerkracht gym. 

Klimboom Samenwerking met Moorkids (fysiotherapie) 

Vakleerkracht bewegen geeft MRT aan kleine groepjes. 

Wilhelmina Kinderen met een licht motorische beperking worden op 

school behandeld door de fysiotherapeut. Waar nodig 

worden aanpassingen gemaakt. Ook kan de Twijn met ons 

meekijken voor eventuele aanpassingen. 

Beatrix De school heeft geen drempels en is rolstoel vriendelijk. 

Doordat de school extra expertise heeft betreft cluster 3 is 

er meer sensomotorisch materiaal aanwezig. Er kan 

gemakkelijk contact worden gelegd met specialisten, bijv. 

fysiotherapeut. De fysiotherapeute is op de dagen aanwezig 

in school. Ook krijgt de school adviezen en observaties van 

de AB’er van de Twijn.  

Groen van Prinsterer Kinderen met een licht motorische beperking worden op 

school behandeld door de  fysiotherapeut. Indien nodig 

kunnen we  ondersteuning krijgen van de  ambulante 

begeleider van de Twijn. Indien nodig worden aanpassingen 

voor de leerlingen toegepast. 

Harmpje Visser Kinderen met een licht motorische beperking worden op 

school behandeld door de fysiotherapeut. Waar nodig 

worden aanpassingen gemaakt 

 

 



11 

 

 

Motorische beperkingen 
 

Frits Bode De school heeft ervaring in het begeleiden van leerlingen 

met een motorische beperking en die daarvoor extra 

ondersteuning nodig zijn. Deze ondersteuning wordt onder 

meer geboden door een fysiotherapeut op school.  

Planthof Wij hebben een fysiotherapeut op school (Moor). 

Behandeling voor fijne motoriek wordt onder schooltijd 

gegeven. We hebben een invalidetoilet op school die 

uitgerust is met een fohnsysteem. We hebben aangepast 

meubilair en materiaal op school (gekoppeld aan individuele 

leerlingen). We hebben ervaring met Mail Patella Syndroom. 

Vuurbaak Via ons samenwerkingsverband kunnen we een beroep doen 

op de ergotherapeut en de Ambulant begeleider van SO de 

Twijn. Tevens kunnen we via hen gebruik maken van 

hulpmiddelen op motorisch gebied. Voor hulpmiddelen 

kunnen we terecht bij de Vogellanden Zwolle. 
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Zieke kinderen 
 

Mariabasisschool Vaker gewerkt met ZIEZON (KPN Klassencontact) 

St. Joseph Ervaringen met zorg/onderwijs op maat voor leerlingen met 

leukemie. Ervaring met leerlingen met epilepsie 

Koperwiek Ambulante begeleiding de Twijn 

Zevensprong In groep 8 hebben we een meisje gehad wat ernstig ziek was. 

We hebben met haar de nodige expertise opgedaan. Tevens 

weten we wie extern als hulp kunnen inschakelen. 

Wilhelmina Op dit moment zijn er geen (langdurig) zieke kinderen op 

school. Wanneer dit wel het geval is werken we samen met 

de AB van de Twijn, Arianne de Vrires-Fennema. 

Regenboog De ambulante dienst (cluster 3) ondersteunt ons wanneer wij 

te maken hebben met kinderen die langdurig ziek zijn. Er zijn 

vele mogelijkheden om deze kinderen te ondersteunen. Dit is 

echter alleen toepasbaar wanneer de leerling en leerkracht 

hierin voldoende ondersteuning geboden wordt. 

Cornelis Zeeman We zijn ons aan het verdiepen in onderwijs aan kinderen die 

langdurig ziek zijn middels de Twijn en ONL omdat we een 

structureel langdurig zieke leerling hebben 

Beatrix Hulp van verpleegkundige (voor leerling met zuurstof). 

Harmpje Visser Hierin werken we samen met de AB van de Twijn en OZNL 

Groen van Prinsterer Op dit moment zijn er geen (langdurig) zieke kinderen op 

school. Wanneer dit wel het geval is werken we samen met 

de AB van de Twijn Arianne de Vries- Fennema 

Frits Bode Het huidige team van de school heeft hier geen ervaring 

mee. Wel geven we op dit moment onderwijs aan een zeer 

jonge leerling die diabetes heeft en daarvoor onder streng 

toezicht staat.  

Planthof We hebben diverse malen expertise ingezet bij OZL 

(Ondersteuning Zieke Leerlingen). We hebben ervaring met 

diabetes, met leerlingen met fysieke beperkingen waar 

aanpassingen voor gedaan worden tijdens de gymles of 

tijdens een schooldag waarbij er ruimte is voor meer rust. 
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ZML-kinderen 

 

Fladderiep Ervaring met kind met down syndroom. Daarnaast is een van 

de leerkrachten werkzaam geweest in het ZML-onderwijs. 

Horizon Ja, praktijkgerichte klas 1 dagdeel in de week. ( groep 6 t/m 

8) waarbij praktisch gewerkt wordt vanuit passende 

perspectieven taal/rekenen en executieve functies. 

Ark Leerkracht met RT-opleiding 

St. Joseph Kinderen met een laag IQ doorlopen de school met een 

ontwikkelperspectief. 

De Koperwiek Ambulante begeleiding ZML 

Schalmei Ervaren leerkracht die afkomstig is uit het speciaal 

basisonderwijs. Leerkracht met een diploma speciaal 

onderwijs 

Sjaloom Ervaring met het geven van onderwijs aan een down leerling.  

Regenboog Ens Ja, praktijkgerichte klas 1 dagdeel in de week. ( groep 6 t/m 

8) waarbij praktisch gewerkt wordt vanuit passende 

perspectieven taal/rekenen 

Schakelvoorziening Eén leerkracht met een cursus gebarentaal. 

Klimboom Samenwerking met de Zonnebloemschool (ambulant 

begeleider).  

Wilhelmina Wij zijn in staat om te voldoen aan de onderwijsbehoeften 

van kinderen met een grote leerachterstand. We werken met 

een ontwikkelingsperspectief voor hen. Bij deze kinderen is 

het welbevinden van essentieel belang. Wanneer dit in het 

geding komt, wordt doorverwezen naar de Prinses 

Beatrixschool, Klimboom of de Zonnebloem. 

Regenboog Zolang deze leerlingen voldoende ondersteuning op maat 

geboden kan worden krijgen ze een plek in de reguliere 

groep. Bij aanmelding  worden deze leerling eerst besproken 

in de smalle commissie. Er wordt dan besproken of de school 

van aanmelding de passende school voor deze leerling is. 

Beatrix Cluster-coach, ondersteunt leerkrachten met cluster 3 

leerlingen in de klas op praktisch gebied. Ze denkt met de IB-

ers mee over het vorm geven van onderwijs aan deze 

leerlingen. 

De AB-er van de Zonnebloemschool komt om de week 

advies geven en kennisdelen.  Verder is er nauwe 

samenwerking met Vitree en de Twijn 
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ZML-kinderen 
 

Groen van Prinsterer We zijn in staat om te voldoen aan de onderwijsbehoeften 

van kinderen met een grote leerachterstand. Voor deze 

leerlingen werken we met een ontwikkelingsperspectief. Bij 

deze leerlingen staat sociaal welbevinden, autonomie en 

competentie voorop. Wanneer dit in het geding komt wordt 

er doorverwezen naar de Prinses Beatrixschool, Klimboom of 

de Zonnebloem 

Harmpje Visser Wij zijn in staat om te voldoen aan de onderwijsbehoeften 

van kinderen met een grote leerachterstand. We werken met 

een ontwikkelingsperspectief voor hen. Bij deze kinderen is 

het welbevinden van essentieel belang. Wanneer dit in het 

geding komt, wordt doorverwezen naar de Prinses 

Beatrixschool of de Zonnebloem. 

 

Frits Bode De school heeft de afgelopen jaren ruime ervaring 

opgebouwd in het onderwijs aan deze leerlingen. Vaak 

volgen zij een eigen leerlijn en schrijven we een passend opp. 

Wel is het de vraag hoeveel van deze leerlingen we nog een 

plek kunnen bieden. 

Vuurbaak We zitten met de SBO het Speelwerk en SO de Twijn in het 

samenwerkingsverband en werken waar nodig ook samen: 

We schakelen regelmatig een Ambulant Begeleider van SBO 

het Speelwerk en SO de Twijn in voor tips en adviezen en 

zetten hun Ambulant Begeleider in voor specifieke situaties 

en leerlingen met extra onderwijsbehoeften waarbij we hun 

expertise nodig hebben. We kunnen deze kinderen niet 

dezelfde begeleiding bieden die ze op het SO en SBO kunnen 

bieden maar kunnen wel gebruik maken van hun kennis en 

hulpmiddelen. Per leerling kijken we naar de 

onderwijsbehoeften en afhankelijk van wat er nodig is blijven 

wij deze leerlingen begeleiden in hum leerproces of 

verwijzen we ze door wanneer we onvoldoende in hun 

onderwijsbehoeften kunnen voorzien. 

Planthof Wij zijn in staat om ons lesaanbod aan te passen aan 

kinderen die een leerachterstand hebben. Zij volgend een 

eigen leerlijn en krijgen een ontwikkelings perspectief (OPP).  

Per kind bekijken we of school tegemoet kan komen aan de 

onderwijsbehoeften. 

In groep 7/8 kunnen kinderen met uitstroom PRO-VMBO 

KB vanaf januari gebruik maken van een dagdeel per week 

les op een externe locatie. Hierin krijgen kinderen die meer 

praktisch ingesteld zijn les op maat en kunnen ze al wennen 

aan het Voortgezet Onderwijs. 
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Auditieve beperkingen 

 

Fladderiep Ervaring met dove leerling 

Horizon Ja, 3 SH leerlingen binnen de school met begeleiding van 

Kentalis. Materiele ondersteuning audiohub, solo en 

microfoon. Akoestische platen in de lokalen. 

Albert Schweitzer Meerdere leerlingen met solo apparatuur. 

St. Joseph Ervaringen met leerlingen met solo-apparatuur. Werken met 

adviezen vanuit Pento en Kentalis.Training door Kentalis. 

Meerdere slechthorende kinderen op school 

Zevensprong We hebben meerdere kinderen op school (gehad) met een 

auditieve beperking. We hebben hiervoor contact met 

Kentalis 

Floreant Leerkracht heeft ervaring in privé sfeer. 

Wilhelmina Wij zijn als school in staat om tot op zekere hoogte aan het 

welbevinden en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen 

tegemoet te komen. Wij bieden binnen dit cluster een light 

arrangement aan. Op dit moment zijn we in samenwerking 

met Pento. 

Regenboog Leerlingen met een auditieve beperking kunnen wij tot op 

zekere hoogte ondersteuning bieden. Extra hulpmiddelen 

kunnen hiervoor worden ingezet. Ambulante ondersteuning 

vanuit Kentalis of het audiologisch centrum is daarbij een pre 

Beatrix Kentalis begeleid, onderzoekt en ondersteunt leerlingen met 

auditieve beperkingen binnen de school. Op dit moment zijn 

er geen leerlingen met auditieve beperkingen binnen de 

school in dit traject, maar de optie ligt er wel voor onze 

school. 

Groen van Prinsterer We zijn als school in staat tot op zekere hoogte tegemoet te 

komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We 

krijgen hierbij ondersteuning van ambulant begeleiders van 

Kentalis. Bij deze leerlingen staat sociaal welbevinden, 

autonomie en competentie voorop. Wanneer dit in het 

geding komt wordt er doorverwezen naar de Harmpje Visser 

school. 

Frits Bode We zien de laatste jaren dat het aantal leerlingen met een 

‘light’ arrangement vanuit Kentalis binnen de school 

toeneemt. We hebben dan ook enige ervaring in het werken 

met deze leerlingen.  

Planthof Wij hebben ervaring met TOS leerlingen (taal en spraak 

problemen).  Wij hebben begeleiding van Kentalis en zijn als 

team geschoold in werken met TOS leerlingen. 

We hebben nauw contact met de dyslexiepraktijk waar ook 

een logopedist aan verbonden is. 

Vuurbaak We kunnen advies inwinnen bij audiologisch centrum Zwolle 
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Visuele beperkingen 
 

Horizon Ervaring. 1 leerling ontvangt begeleiding vanuit Bartimeus. 

Aanschaf aangepaste materialen en ICT 

Koperwiek Ambulante begeleiding Bartimëus 

Op de Wieken We hebben een leerling die begeleiding krijgt vanuit Visio.  

Klimboom Ambulante begeleiding voor 1 leerling (Bartimeüs) + 

materialen aangeschaft.  

Wilhelmina Wij zijn als school in staat om tot op zekere hoogte aan het 

welbevinden en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen 

tegemoet te komen. Wij bieden binnen dit cluster een licht 

arrangement aan in samenwerking met Bartimeüs. Als we 

niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften/ 

welbevinden verwijzen wij door naar de Cornelis 

Zeemanschool 

Cornelis Zeeman De binnenkant van het gebouw is aangepast aan de 

behoeften van deze doelgroep en meer dan 95% van het 

team (leerkrachten en onderwijsassistenten) is geschoold in 

het werken met deze leerlingen. 

Op de CZ zijn materialen (sensomotorisch) op voorraad, 

vergrootte (werk)boeken, leesboeken, speciale toetsen voor 

visus leerlingen, werken met tussenschermen bij het 

digibord, apps bij de laptop, werken met materialen van 

Dedicom. 

Een onderwijsassistent kan braille lezen en leren aan 

kinderen. 

Groen van Prinsterer We zijn als school in staat tot op zekere hoogte tegemoet te 

komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We 

krijgen hierbij ondersteuning van ambulant begeleiders van 

Kentalis. Bij deze leerlingen staat sociaal welbevinden, 

autonomie en competentie voorop. Wanneer dit in het 

geding komt wordt er doorverwezen naar de Cornelis 

Zeemanschool. 

Frits Bode Het huidige team van de school heeft hier geen ervaringen 

mee. Daarbij heeft het onze voorkeur om dergelijke 

leerlingen te plaatsen op een andere school binnen de 

vereniging die zich hier in gespecialiseerd heeft.  

Harmpje Visser Wij zijn als school in staat om tot op zekere hoogte aan het 

welbevinden en de onderwijsbehoeften van deze leerlingen 

tegemoet te komen. Als we niet kunnen voldoen aan de 

onderwijsbehoeften/ welbevinden en/of als er aanpassingen 

aan de omgeving gemaakt moeten worden, dan verwijzen wij 

door naar de Cornelis Zeemanschool 
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Visuele beperkingen 
 

Planthof In voorkomende gevallen kunnen we gebruik maken 

van de expertise vanuit Bartimeus. We hebben hier 

geen ervaring mee en zullen per leerling bekijken 

wat mogelijk is. 

Vuurbaak We kunnen gebruik maken van Bartimeüs voor advies en 

hulpmiddelen aangaande kinderen met visuele beperkingen 

in lichte tot matige vorm. Voor kinderen met een zware 

visuele beperking missen we expertise en ervaring. 
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Gedragsproblemen 
 

Fladderiep Gedragsspecialist op onze school aanwezig 

Horizon Team is gediplomeerd kanjertrainer      

De Kring Er is 1 leerkracht die de opleiding tot gedragsspecialist afgerond 

heeft. 1 leerkracht is in augustus 2021 gestart met de opleiding 

master - EN 

Fondali Gedragsspecialist in het team 

Ark Leerkrachten zijn geschoold middels cursussen 

Albert Schweitzer 1 leerkracht Master Sen gedragsspecialist, (gefaciliteerd) inzetbaar 

voor ondersteuning/feedback/tips bij alle leerkrachten. 

St. Joseph Team heeft scholing Pedagogisch Tact 1 + 2 gevolgd, dit schooljaar 

een herhalingstraining en traject op maat. Coaching op de 

werkvloer pedagogisch tact.  Verschillende collega's hebben Master 

Sen gedaan. 

Koperwiek Master Sen gedrag specialisten 2x 

Triangel Er is 1 gedragsspecialist en 1 gespecialiseerde leerkracht in gedrag 

binnen het team. 

Lichtboei Twee gedragsspecialisten aanwezig. 

Kompas Gedragsspecialist/kanjercoördinator 

Schalmei Ervaren leerkrachten, waarbij ook een aantal de cursus "Teach like a 

champion" hebben gevolgd. 

En een leerkracht afkomstig uit het SBO. 

Op de Wieken Aukeline heeft Creft gevolgd 

Frouk is beeldcoach/ gedragsspecialist 

Hilde heeft een cursus gevolgd over hoe om te gaan met jongens 

gedrag. 

Mirjam de W. Master SEN (ZML/ gedragsproblemen / 

adhd/autisme) 

Regenboog Creil Er zijn meerdere leerkrachten die hier door scholing of ervaring veel 

van weten. 

Zeester Leerkrachten met Kanjertraininglicentie en een 

Kanjertrainingscoördinator 

Wending Een leerkracht heeft de opleiding gedragsspecialist (Master SEN 

Gedrag) afgerond.  

Nog een leerkracht die 6 modules afgerond heeft van de Master 

SEN gedrag. 

Lichtschip In de hele school werken we met PBS, we spreken een 

gemeenschappelijke taal. Er zijn gedragsverwachtingen voor alle 

ruimtes geformuleerd. Voor individuele kinderen zijn er 

gedragskaarten waarop gedragsverwachtingen staan. Twee 

leerkrachten zijn opgeleid als PBS-coördinator. Eén leerkracht als 

datamanager. In 2019-2020 hebben we nascholing gevolgd van 

PBS. 
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Gedragsproblemen 
 

Zeester Leerkrachten met Kanjertraininglicentie en een 

Kanjertrainingscoördinator 

Carrousel De intern begeleider, leerkracht groep 7/8 en de directeur hebben 

allen ervaring in speciaal onderwijs (cluster 4). Daarnaast zijn 2 

leerkrachten gedragsspecialist 

Roderik van Voorst Veel teamleden hebben een opleiding pedagogisch tact gevolgd.  

Zevensprong Wanneer het niet lekker loopt in een groep; de sfeer is niet goed, 

maken we wanneer nodig gebruik van de expertise van Grip. Zo 

hebben we de afgelopen 2 jaar twee groepen gehad die gebruik 

hebben gemaakt van dit aanbod.  

Floreant Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

Driesprong Op de Driesprong hebben we een leerkracht die de opleiding 

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist in 2020 heeft afgerond. 

Schakelvoorziening Twee leerkrachten met werkervaring en diverse cursussen. 

Eén leerkracht met 6 modules Master SEN Gedrag. 

Klimboom Beperkte gedragsproblemen; meerdere leerkrachten zijn geschoold 

in Special Educational Needs (master SEN). Er zijn 2 

gedragsspecialisten beschikbaar en tevens een mogelijkheid van 

coaching gesprekken door een kindercoach.  

Wilhelmina Wij hebben binnen de vereniging een gedragsspecialist die ingezet 

kan worden om preventieve hulp te bieden op groeps- en 

individueel niveau. Ook het coachen en  begeleiden  van de 

leerkrachten kan worden geboden bij specifieke gedragsproblemen 

Beatrix Er zijn meerdere leerlingen die gedrag specifieke ondersteuning en 

zorgvragen hebben. Wij bieden dit zowel met als zonder officiële 

diagnose. Wij streven ernaar zo goed mogelijk af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit kan met 

gedragsdeskundige Aranka Altena.  

Groen van 

Prinsterer 

Binnen ons team is een Kindertherapeut aanwezig. Intern is 

wekelijks SMW inzetbaar. Wij hebben binnen de vereniging een 

gedragsspecialist die ingezet kan worden om preventieve hulp te 

bieden op groeps- en individueel niveau. Ook het coachen en  

begeleiden  van de leerkrachten kan worden geboden bij specifieke 

gedragsproblemen. 

Harmpje Visser Wij professionaliseren ons in het begeleiden van kinderen met 

gedragsproblemen. We hebben op school een pedagogisch 

medewerker dit ingezet wordt om preventieve hulp te bieden op 

groeps- en individueel niveau. Ook het coachen van de leerkracht 

kan worden geboden. 
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Gedragsproblemen 
 

Frits Bode Drie leerkrachten binnen de school hebben hun 

master gedrag afgerond. De afgelopen jaren 

hebben we een plek kunnen bieden aan leerlingen die elders door 

hun gedrag niet meer in staat waren om onderwijs te volgen. Deze 

leerlingen volgen nu hier regulier onderwijs. Het is wel zo dat 

we nu kritisch staan t.o.v. nog meer van deze plaatsingen omdat we 

de balans daarin niet willen verstoren. 

Planthof Wij maken gebruik van de Kanjertraining op school. Alle 

leerkrachten hebben (of volgen) de Kanjerlicentie. Alle leerkrachten 

hebben ervaring met kinderen waarbij gedragsproblematiek speelt. 

Er is een leerkracht op school die gedragsspecialist is. Zij begeleidt, 

coacht en instrueert leerkrachten in het team.  

Er zijn op school diverse aanpassingen en materialen aanwezig om 

deze leerlingen te ondersteunen. In de school zijn er rustige 

werkplekken waar desgewenst gebruik van gemaakt kan worden.  

Wij zien leren als een groepsproces. Bij leerlingen die een totaal 

individueel programma nodig hebben of die onveilig zijn in een 

groep is een gesprek nodig om te bepalen in hoeverre onze school 

passend is. 

Vuurbaak We schakelen bij complexe gedragsproblemen hulp in van onze 

orthopedagoog die via Florion verbonden is aan de Vuurbaak. We 

zijn aangesloten bij de Kanjertraining en schakelen hun expertise in 

waar nodig. We hebben een Kanjercoördinator die tevens 

gedragsspecialist in spé is. We werken met de KanVas lijsten sociale 

veiligheid en welbevinden en werken met het pestprotocol van de 

Kanjertraining. Ons veiligheidsprotocol is bijgewerkt en aangepast. 

Recent is ook ons gedragsprotocol verder uitgewerkt en zullen we 

de ouders middels een ouderavond hierover verder informeren.  
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ADHD 
 

Fladderiep Gedragsspecialist op onze school aanwezig 

Ark Leerkrachten zijn geschoold middels cursussen 

St. Joseph Ervaring met kinderen met ADHD. Zij hebben ook baat bij de 

aanpak van pedagogisch tact. 

Koperwiek Master Sen gedrag specialisten 2x 

Triangel Verschillende leerkrachte hebben een coaching traject gevolgd. 

Lichtboei Twee gedragsspecialisten aanwezig. 

Kompas Gedragsspecialist/kanjercoördinator 

Schalmei Ervaren leerkrachten, waarbij ook een aantal de cursus "Teach like 

a champion" hebben gevolgd. 

En een leerkracht afkomstig uit het SBO. 

Wending Een leerkracht heeft de opleiding Master SEN Gedragsspecialist 

afgerond, waaronder een module ADHD. 

Een leerkracht heeft de module “ADHD” van de Master SEN 

Gedrag afgerond. 

Lichtschip Praktijkervaring. 

Zeester Ervaren leerkrachten 

Carrousel De intern begeleider, leerkracht groep 7/8 en de directeur hebben 

allen ervaring in speciaal onderwijs (cluster 4). Daarnaast zijn 2 

leerkrachten gedragsspecialist 

Floreant Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

Schakelvoorziening Eén collega met werkervaring en diverse cursussen 

Klimboom Beperkte gedragsproblemen; meerdere leerkrachten zijn 

geschoold in Special Educational Needs (master SEN). Er zijn 2 

gedragsspecialisten beschikbaar en tevens een mogelijkheid van 

coaching gesprekken door een kindercoach.  

Wilhelmina Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen (zie 

gedragsproblemen). Het welbevinden en de veiligheid van de 

leerling, maar ook van de groep en de leerkracht moeten 

gewaarborgd zijn. 

Beatrix Binnen de school zijn meerdere leerlingen met de diagnose 

ADHD. Leerkrachten zijn in staat om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen. De aanpassing van het 

onderwijs gaat in samenspraak met ouders en leerkracht. 

Regelmatig wordt de behandelaar van deze leerling ook betrokken 

in het proces waar nodig.  
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ADHD 
 

Groen van Prinsterer We zijn als school in staat tot op zekere hoogte tegemoet te 

komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We krijgen 

hierbij ondersteuning van de kindertherapeut en gedragsspecialist. 

Wij zijn in staat om nodige aanpassingen te bieden om 

prikkelverwerking te reguleren. Het welbevinden en de veiligheid 

van de leerling, maar ook van de groep en de leerkracht moeten 

gewaarborgd zijn. 

Harmpje Visser Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Het 

welbevinden en de veiligheid van de leerling, maar ook van de 

groep en de leerkracht moeten gewaarborgd zijn. 

Frits Bode Er is voldoende ervaring in school aanwezig om leerlingen met 

ADHD te begeleiden.  

Planthof Wij maken gebruik van de Kanjertraining op school. Alle 

leerkrachten hebben (of volgen) de Kanjerlicentie. Alle 

leerkrachten hebben ervaring met kinderen waarbij 

gedragsproblematiek speelt. Er is een leerkracht op school die 

gedragsspecialist is. Zij begeleidt, coacht en instrueert 

leerkrachten in het team.  

Er zijn op school diverse aanpassingen en materialen aanwezig om 

deze leerlingen te ondersteunen. In de school zijn er rustige 

werkplekken waar desgewenst gebruik van gemaakt kan worden.  

Wij zien leren als een groepsproces. Bij leerlingen die een totaal 

individueel programma nodig hebben of die onveilig zijn in een 

groep is een gesprek nodig om te bepalen in hoeverre onze school 

passend is. 

Vuurbaak We laten ouders bij kinderen met ADHD aanmelden bij Progress 

die ouders maar ook ons advies kan geven m.b.t. kinderen met 

ADHD. Progress biedt een breed aanbod van zorgondersteuning. 

Ze proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag 

van de cliënt (kind/jongere) en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). 

Hun aanbod op het gebied van onderzoek en behandeling vindt 

plaats vanuit de Basis GGZ. Het aanbod op het gebied van 

trainingen is een combinatie van zorg vanuit de Basis GGZ en 

vanuit Preventie. 
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Autisme 
 

Fladderiep Gedragsspecialist op onze school aanwezig 

Ark Leerkrachten zijn geschoold middels cursussen 

St. Joseph Ervaring met leerlingen met autisme. Veel structuur, duidelijkheid, 

voorspelbaarheid in de school. De inrichting van de lokalen is zo dat 

het een prettige leeromgeving is voor leerlingen met autisme 

Koperwiek Master Sen gedrag specialisten 2x 

Triangel Verschillende leerkrachten hebben een coaching traject gevolgd. 

Lichtboei Twee gedragsspecialisten en een leerkracht die gespecialiseerd is in 

autisme 

Kompas Gedragsspecialist/kanjercoordinator 

Schalmei Ervaren leerkrachten, waarbij ook een aantal de cursus "Teach like a 

champion" hebben gevolgd. 

En een leerkracht afkomstig uit het SBO. 

Wending Een leerkracht heeft de module “Autisme” van de Master SEN 

gedrag afgerond. 

Lichtschip Praktijkervaring 

Zeester Ervaren leerkrachten 

Carrousel De intern begeleider, leerkracht groep 7/8 en de directeur hebben 

allen ervaring in speciaal onderwijs (cluster 4). Daarnaast zijn 2 

leerkrachten gedragsspecialist 

Floreant Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

Schakelvoorziening Eén collega met werkervaring en diverse cursussen. 

Klimboom Beperkte gedragsproblemen; meerdere leerkrachten zijn geschoold 

in Special Educational Needs (master SEN). Er zijn 2 

gedragsspecialisten beschikbaar en tevens een mogelijkheid van 

coaching gesprekken door een kindercoach.  

Wilhelmina Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen (zie 

gedragsproblemen). Het welbevinden en de veiligheid van de 

leerling, maar ook van de groep en de leerkracht moeten 

gewaarborgd zijn. 

Beatrix Binnen de school zijn meerdere leerlingen met de diagnose ASS. 

Leerkrachten zijn in staat om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van leerlingen met deze specifieke diagnose. 

Diverse leerkrachten hebben nascholing gevolgd betreft aanpak van 

leerlingen met ASS. De aanpassing van het onderwijs gaat altijd in 

samenspraak met ouders en leerkracht. Aanpak van deze leerlingen 

bestaat bijv. uit structuur bieden, prikkelarme omgeving creëren en 

veel met visuele ondersteuning. Waar mogelijk wordt de 

behandelaar van deze leerling ook betrokken in het proces waar 

nodig.  
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Autisme 
 

Groen van 

Prinsterer 

We zijn als school in staat tot op zekere hoogte tegemoet te komen 

aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We krijgen hierbij 

ondersteuning van de kindertherapeut en gedragsspecialist. Het 

welbevinden en de veiligheid van de leerling, maar ook van de 

groep en de leerkracht moeten gewaarborgd zijn. 

Harmpje Visser Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Het 

welbevinden en de veiligheid van de leerling, maar ook van de 

groep en de leerkracht moeten gewaarborgd zijn 

Frits Bode Er is voldoende ervaring in school aanwezig om leerlingen met 

ADHD te begeleiden.  

Planthof Wij maken gebruik van de Kanjertraining op school. Alle 

leerkrachten hebben (of volgen) de Kanjerlicentie. Alle leerkrachten 

hebben ervaring met kinderen waarbij gedragsproblematiek speelt. 

Er is een leerkracht op school die gedragsspecialist is. Zij begeleidt, 

coacht en instrueert leerkrachten in het team.  

Er zijn op school diverse aanpassingen en materialen aanwezig om 

deze leerlingen te ondersteunen. In de school zijn er rustige 

werkplekken waar desgewenst gebruik van gemaakt kan worden.  

Wij zien leren als een groepsproces. Bij leerlingen die een totaal 

individueel programma nodig hebben of die onveilig zijn in een 

groep is een gesprek nodig om te bepalen in hoeverre onze school 

passend is. 

Vuurbaak We willen deze kinderen zoveel mogelijk tegemoet komen in hun 

onderwijsbehoeften en bieden extra structuur aan waar nodig. We 

schakelen onze orthopedagoog in zodra we meer expertise nodig 

hebben. Tevens laten we ouders hun kind bij ernstige problemen op 

dit gebied aanmelden voor advies/onderzoek bij Progress. Met hen 

werken we nauw samen om deze leerlingen de begeleiding te 

kunnen bieden die op basis van o.a. hun adviezen gewenst is.  
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Jong risicokind 
 

Horizon 1 leerkracht heeft de master jonge kind afgerond. 

De Kring Er is 1 leerkracht die de cursus jong risico kind afgerond 

heeft. 

St. Joseph Start vanuit een met kleine groep 1: opvang/ondersteuning 

van jonge kinderen is beter te realiseren. De overgang vanuit 

de voorschoolse opvang is minder groot . Eén leerkracht is 

specialist jonge kind. 

Koperwiek NB: Een leerkracht is in opleiding. 

Lichtboei Jonge kind specialist 

Kompas Gedragsspecialist 

Schalmei Ervaren onderbouwleerkrachten met de nodige scholing. 

Op de Wieken Nicoline Net heeft een Post HBO diploma Jonge Kind Specialist 

Wending Een leerkracht heeft de opleiding “Jonge Kind’ afgerond. 

Sprang Specialist het jonge kind. 

Zeester Ervaren leerkrachten 

Floreant Specialist jonge kind i.o. 

Klimboom Expertise in onderbouw + orthopedagoog 

Wilhelmina Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen 

(zie gedragsproblemen). Het welbevinden en de veiligheid 

van de leerling, maar ook van de groep en de leerkracht 

moeten gewaarborgd zijn. Er is een warme overdracht vanuit 

de Vuurtoren naar de school. 

Groen van Prinsterer We zijn als school in staat tot op zekere hoogte tegemoet te 

komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We 

krijgen hierbij ondersteuning van de kindertherapeut en 

gedragsspecialist. Het welbevinden en de veiligheid van de 

leerling, maar ook van de groep en de leerkracht moeten 

gewaarborgd zijn. 

Expertise is bij de leerkrachten van de kleutergroepen 

aanwezig om jonge risicokinderen te begeleiden, in 

samenwerking met ouders, intern begeleider en 

schoolmaatschappelijk werk. Er is een warme overdracht 

vanuit de Vuurtoren naar school. 

Harmpje Visser Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. 

Het welbevinden en de veiligheid van de leerling, maar ook 

van de groep en de leerkracht moeten gewaarborgd zijn. 

We werken hierin waar nodig samen met de 

gedragsspecialist van het samenwerkingsverband/ vereniging 
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Jong risicokind 
 

Planthof Wij maken gebruik waar mogelijk van de warme overdracht 

van de voorschoolse opvang. We bekijken per kind wat de 

ondersteuningsbehoefte is. We zijn in staat om te werken 

met eigen leerlijnen. 

Vuurbaak Voor jonge risicokinderen starten we tijdig een MDO op 

(multidisciplinair overleg) op om zo de zorg in kaart te 

brengen en een goed behandelplan op te kunnen stellen. 
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Anderstaligen 
 

Fladderiep Ervaring met Poolse leerlingen 

Ark Leerkracht met RT opleiding en NT2-scholing. 

De Kring De leerkrachten van de kleuters volgen sinds september 2021 een 

cursus over NT2 lln en spel. 

St. Joseph Steeds meer Poolse kinderen komen binnen de school, die de 

Nederlandse taal slecht spreken. 

Eén leerkracht master Sen gericht op woordenschat. 

We richten ons op inzet van intercultureel-maatschappelijk-werk 

met een tolk. 

Koperwiek NT2 coördinator Aves, 5 getrainde leerkrachten 

Triangel Op de Triangel zijn verschillende kinderen met een NT2 

achtergrond. Wij werken samen met Opstap en de NT2 specialist 

uit het expertisecentrum om deze kinderen een zo goed mogelijk 

taalaanbod te geven. Ook wordt de gespecialiseerde 

onderwijsassistent van Kentalis ingezet bij verschillende 

anderstalige kinderen. De ib-er heeft de cursus Zien is Snappen 

gevolgd. 

Op de Wieken Hilde en Ingeborg hebben een bijeenkomst bijgewoond over NT2 

Regenboog Creil We begeleiden een paar NT2 kinderen. 

Wending Een deel van het team is geschoold.  

Carrousel Vanwege de leerling populatie is ervaring opgedaan met 

anderstaligen door meerder leerkrachten. 

Roderik van Voorst De IB-er heeft veel ervaring met kinderen die Nederlands als 

tweede taal hebben. Tevens zijn er veel tweetalige leerlingen op 

school aanwezig. 

Keerkring 80% van de leerlingen heeft Nederlands als tweede taal. Er wordt 

gebruik gemaakt van tolken die afkomstig zijn van school zelf. Ook 

wordt gebruik gemaakt van volwassen oud-leerlingen. Voor onze 

school werkt een ouderconsulent. 

Zevensprong We maken gebruik van de expertise van de nt 2 coördinator van het 

expertisenetwerk. 

Wissel Nieuwkomers die als asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. 

Meer dan gemiddelde expertise is aanwezig t.a.v. Mondeling 

Nederlands, woordenschatontwikkeling, sociaal emotionele 

ontwikkeling bij kinderen. 

Schakelvoorziening Dagelijks mee te maken vanwege Nieuwkomersonderwijs + 

teamscholingen + individuele scholingen.  

Wilhelmina Wij hebben binnen de vereniging een nieuwkomersspecialist die 

ingezet kan worden om preventieve hulp te bieden. Zij observeert 

de leerlingen en maakt met behulp van de leerkracht en de IB-er 

een plan voor het kind.   Ook het coachen en  begeleiden  van de 

leerkrachten kan worden geboden bij specifieke vragen of 

traumasensitief lesgeven.  
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Anderstaligen 
 

Regenboog Er is voldoende kennis om leerlingen die een andere taal thuis 

spreken te ondersteunen in het Nederlands. Leerlingen  van de 

bovenschoolse taalgroep die bij ons zijn ingeschreven krijgen op de 

middagen ondersteuning binnen hun jaargroep. De focus ligt daarbij 

op de Nederlandse taal. Adviserend bij oudere NT2 leerlingen is 

Caleido ISK, Emmeloord 

Cornelis Zeeman De CZ heeft meerdere jaren meerdere leerlingen onderwijs gegeven 

met Nederlands als tweede taal. 

Groen van 

Prinsterer 

Binnen onze vereniging is een nieuwkomersspecialist die ingezet 

kan worden om preventieve hulp te bieden. Zij kan ingeschakeld 

worden om te observeren en samen met de leerkracht en de IB-er 

een plan te maken voor het kind. Ook het coachen en  begeleiden  

van de leerkrachten kan worden geboden bij specifieke vragen of 

traumasensitief lesgeven. 

Frits Bode Er zijn meerdere leerlingen die het Nederlands als tweede taal 

spreken. De school heeft hier ervaring mee en in het afgelopen jaar 

de groepsgrootte in groep 3 hierop aangepast. Het vraagt een 

intensieve begeleiding van de school waardoor we niet meer ruimte 

kunnen bieden aan meer leerlingen met een NT2 achtergrond.   

Planthof Wij hebben in de kleuterbouw goede ervaring met kinderen die 

anderstalig zijn (NT2). Vanaf de leeftijd van zeven jaar is het nodig 

dat de leerlingen op voldoende nivo Nederlands kunnen praten en 

verstaan. We hebben ervaring met kinderen die vanaf dit nivo bij 

ons op school komen. 

Kinderen vanaf 6 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende spreken 

verwijzen we naar de NT2 school vanuit AZC Luttelgeest (met 

dependance achter onze school) gedurende 1 of 2 jaar. Daarna kan 

plaatsing op onze school opnieuw bekeken worden. 
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Hoogbegaafdheid 
 

Fladderiep Coördinator hoogbegaafdheid op school + interne verrijkingsgroep 

aanwezig. 

Horizon Kennis bij hoogbegaafdheidsspecialist. We werken met een Acadin 

groep. 

Mariabasisschool Extra aanbod voor leerlingen uit groep 1-8, waaronder een plusklas. 

School heeft een hoogbegaafdheidscoördinator. 

De Kring Er is een leerkracht die de cursus tot hoogbegaafdcoördinator 

afgerond heeft.  

Fondali Twee geschoolde hoogbegaafdheidsspecialisten 

Ark Er zijn meerdere leerkrachten die de cursus Hoogbegaafdheid 

hebben gevolgd.  

IB’er is coördinator hoogbegaafdheid en heeft de scholing gevolgd. 

St. Joseph Twee leerkrachten zijn coördinator hoogbegaafd en meerpresterend 

en coördinator DHH. Er wordt gewerkt met DHH binnen de school. 

Levelspel en levelwerk en Acadin zijn aanwezig in school voor mee 

presterende kinderen. Schooljaar 21-22 opzet eigen plusgroep 

binnen de school. 

De Koperwiek HB- coördinator 

Paulus Leerkracht is geschoold coördinator hoogbegaafdheid. 

Lichtboei Gespecialiseerd leerkracht HB 

Kompas MHB specialist 

Schalmei Coördinator hoogbegaafdheid 

Op de Wieken Grietje en Frouk hebben een cursus hoogbegaafdheid gevolgd. 

Triangel Er is een specialist hoogbegaafdheid in de school. Zij coördineert 

het levelwerk binnen de school. 

Wending Een leerkracht heeft de opleiding “Hoogbegaafdheid” afgerond.  

Een leerkracht heeft scholing mbt hoogbegaafdheid gevolgd. 

Zeester Er wordt gebruik gemaakt van screeningsinstrument SIDI PO, er is 

structureel aanbod van verrijkingswerk. 

Carrousel Er is een leerkracht die opgeleid is voor DHH. Daarnaast werken we 

samen met de Koperwiek om een aanbod te verzorgen voor 

kinderen. 

Roderik van 

Voorst 

Er is één bevlogen leerkracht die zich als hoogbegaafdheidsspecialist 

manifesteert. 

Zevensprong Onze school is in het schooljaar 2018-2019 gestart met de scholing 

(hoog)begaafdheid. Deze scholing is inmiddels afgerond. De 

werkgroep (hoog)begaafden houdt zich bezig met de ontwikkelingen 

op dit gebied. Er is dit schooljaar gestart met 2 interne plusklassen 

zowel voor de onder- als de midden-en bovenbouw. De intern 

begeleider volgt momenteel de RITHA opleiding en zit in het 

expetisenetwerk als specialist hoogbegaafdheid. 

Windkracht 10 Mhb specialist 

 



30 

 

 

Hoogbegaafdheid 
 

Regenboog Ens Op school is een hoogbegaafdheidsspecialist aanwezig en een 

leerkracht in opleiding om hoogbegaafdheidsspecialist te worden. 

Binnen de school zijn plusgroepen voor leerlingen die meer en 

hoogbegaafd zijn. Daarnaast wordt er met Acadin gewerkt en Da 

Vinci – eigen onderzoeksvragen.  

Floreant Intern begeleider, tevens hoogbegaafdheidscoördinator. 

Driesprong Wij werken met een beleidsplan hoogbegaafdheid en hebben een 

coördinator hoogbegaafdheid in ons team.  

Sprang Wij hebben een hoogbegaafdheidscoördinator. Deze begeleidt ook 

één keer in de week een plusgroep binnen de school. Daarnaast 

begeleidt zij leerkrachten bij het aanbod in de klassen.  

Dr. Schaepman Hele team is geschoold op hoogbegaafdheid, er is een 

hoogbegaafdheidsspecialist en het Expertisecentrum is nauw 

betrokken bij de school. Er wordt actief gewerkt met DHH 

(signaleren van hoogbegaafdheid). Er is verrijking-verdieping en 

verbreding middels compacten, pluswerk, Levelwerk en plusklassen. 

St. Martinus Hb-specialist. 

Wilhelmina  Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Wij 

hebben als school een HB-coördinator. Zij werkt nauw samen met 

onze bovenschoolse HB-coördinator. Binnen school hebben wij een 

plusklas voor de groepen 3/4, 5/6, en 7/8 . Zij komen in totaal 1 uur 

in de week samen. Vanuit de plusklas krijgen de kinderen 

opdrachten mee. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de 

boven schoolse plusklas. Samen met de HB-coordinator, leerkracht 

en IB-er wordt er een plan gemaakt voor elk kind.  

Regenboog Er wordt extra ondersteuning geboden binnen de groep door de 

eigen leerkracht. Door een groot lerarentekort is deze inzet niet 

regulier. Bij uitval van de leerkracht kan de onderwijsassistent 

worden ingezet. Verder is er een interne plusklas waar de leerlingen 

wekelijks extra worden uitgedaagd. Ook hiervoor geldt dat bij uitval 

van de reguliere leerkracht, de extra ondersteuning vervalt. 

 

Cornelis Zeeman Op de CZ heeft een leerkracht zich gespecialiseerd in de meer en 

hoogbegaafde leerlingen. Er is een interne plusklas, naast het 

uitdagende werk in de groepen. Ook is er mogelijkheid om bij behoefte 

aan gelijkgestemden aan te melden voor de bovenschoolse plusklas. 
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Hoogbegaafdheid 
 

Beatrix n.a.v. een HB protocol. In dit protocol staat beschreven welke 

stappen er genomen moeten worden om aan de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen te voldoen. 

Binnen de groepen wordt compact en verrijkt d.m.v. uitdagend 

materiaal en opdragen. Extra uitdaging in de interne plusklas wordt 

geboden door Levelwerk. Leerlingen volgen in de interne plusklas 1 

uur onderwijstijd met een HB-leerkracht. Op school zijn de HB-

coördinatoren samen met een onderwijsassistent verantwoordelijk 

voor de interne plusklas. Het aangeboden Levelwerk wordt verder 

uitgewerkt in de klas, waar de leerkracht ook aandacht en 

onderwijstijd aan deze specifieke doelgroep geeft.  

Groen van 

Prinsterer 

Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen. Wij 

hebben als school een HB-coördinator. Zij werkt nauw samen met 

onze bovenschoolse HB-coördinator. Binnen school hebben wij een 

plusklas voor de groepen 1/2 3/4, 5/6, en 7/8 . Zij komen in totaal 1 

uur in de week samen. Vanuit de plusklas krijgen de kinderen 

opdrachten mee. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de 

boven schoolse plusklas. Samen met de HB-coördinator, leerkracht 

en IB-er wordt er een plan gemaakt voor elk kind 

Harmpje Visser Wij zijn als school in staat om aan het welbevinden en de 

onderwijsbehoeften van deze leerlingen tegemoet te komen in de 

eigen groep. Binnen de school hebben we interne plusklassen voor 

de leerjaren 1 t/m 8. Daarnaast zijn er een aantal leerlingen die 

deelnemen aan de bovenschoolse plusklas. 

Frits Bode De school heeft een hoogbegaafdheidcoördinator die opgeleid is en 

ervaring heeft in het werken met meerpresteerders en 

hoogbegaafde leerlingen. Er is ondersteuning van de plusklas in de 

vorm van extra instructie en begeleiding van deze leerlingen.   

Planthof Wij zijn een kwadraatschool wat inhoudt dat we 

gecertificeerd zijn om een professioneel passend 

aanbod voor deze doelgroep neer te zetten. We 

hebben een gespecialiseerde leerkrachten op gebied 

van hoogbegaafdheid. 

Bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

werken we met het Digitaal Handelings Protocol. 

Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor 

de plusgroep bij ons op school. 

We compacten en verrijken de lesinhoud voor deze 

leerlingen. We hebben nauw contact met het 

Voortgezet Onderwijs en leerlingen in de groepen (7en) 8 krijgen de 

mogelijkheid om mee te draaien met 

externe plusklassen voor meer- en hoogbegaafden op het VO. 
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Hoogbegaafdheid 
 

Vuurbaak We hebben een Plusgroep. We maken gebruik van een  expert op 

het gebied van hoogbegaafdheid bij ons op school. We hebben een 

beleid t.a.v. hoogbegaafdheid, de DHH signalering is in werking 

gesteld en we hebben voor deze kinderen levelwerk. We beschikken 

over een specialist Hoogbegaafdheid. Een groep kinderen met 

kenmerken van Meer –en Hoogbegaafdheid draaien mee in een 

plusgroep die een dagdeel per week een eigen programma volgen. 

Tevens is er de mogelijkheid om deze kinderen in een Plus groep 

van het Greijdanus mee te laten draaien. 
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Anders, namelijk 
 

Horizon Ervaringen met combiplaatsingen de Twijn/Enkschool/Klimboom 

met als doel sociale integratie. 

De Kring De IB-er heeft de opleiding tot beeldcoach gevolgd. 

Ark Leerkrachten zijn geschoold middels cursussen op het gebied van 

gedrag. IB-er met opleiding Beeldcoach 

Fondali Leerkrachten groepen 1, 2, 3 en 4 zijn gespecialiseerd in het werken 

met leerlingen met een TOS.  

St. Joseph Opzetten van “Elk talent telt”- groep binnen de school (in schooljaar 

21-22)  voor kinderen die baat hebben bij praktisch werken en voor 

wie de klassensituatie soms te lastig is, Zij ontmoeten 

gelijkgestemden binnen de school. 

Albert Schweitzer Iris Connect wordt ingezet om collegiale consultatie gedeeltelijk te 

vervangen, samen leren van leerkrachten stimuleren. 

Lichtboei ‘Beeldcoach’ en ‘Teken je gesprek’ coach aanwezig 

Kompas leescoördinator 

Sjaloom Methode voor het vergroten van het werkgeheugen. 

Regenboog Creil Een leerkracht heeft master Sen 

Wending Een leerkracht heeft de cursus “Kindgesprekken” + “Teken je 

gesprek” gevolgd. Een leerkracht is specialist Jeugdliteratuur. 

Zeester Leescoördinator 

Roderik van Voorst Er is binnen ons team één Master-geschoolde leerkracht hierin. 

Keerkring  Wij geven 1 dag in de week psychomotorische training op school. 

Dit wordt door een externe instantie gegeven. De meerbegaafde 

kinderen en de NT2 kinderen krijgen structureel verdiepend 

onderwijs door een speciaal opgeleide RT-docent. Zij is 1 dag in de 

week aanwezig.      

Windkracht 10 Dalton coördinator, beeldcoach 

Schakelvoorziening Dagelijks mee te maken vanwege Nieuwkomersonderwijs + 

teamscholingen + individuele scholingen 

Wilhelmina School maatschappelijk werk is de schakel als het gaat om passend 

onderwijs, coördinatie en afstemming van hulpverlening in en 

rondom school. Specifiek voor kwetsbare leerlingen met een extra 

zorgbehoefte, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een 

ontwikkelingsachterstand, ADHD en autisme of een risicovolle 

thuissituatie. Kindercoach op het gebied van sociaal emotionele 

ontwikkeling. D.m.v. creatieve therapie. In de bovenbouw groepen, 

6,7,8 begeleiden van “meidenvenijn” individuele leerlingen 

begeleiden met het werken aan executieve functies en gedrag. 
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Anders, namelijk 
 

Cornelis Zeeman Er zijn 2 collega’s die gecertificeerd zijn als SVIB-er Er zijn 3 

collega’s die gecertificeerd zijn reken coördinator 

Er zijn 3 collega’s die gecertificeerd zijn als taal/lees coördinator. 

Er zijn 4 leerkrachten afgestudeerd als Master. Er is een collega die 

gecertificeerd gedragsspecialist is. Er is een leerkracht bezig met de 

schoolleidersopleiding en collega doet de managementopleiding. 

Er zijn 2 onderwijsassistenten die de PABO doen. Er wordt gewerkt 

met Sprongen vooruit, er zijn meerdere collega’s door de hele 

school heen die deze cursus doen of hebben gedaan 

Beatrix De school heeft twee vertrouwenspersonen. 

Harmpje Visser Er zijn binnen de school 3 collega's met het certificaat SVIB. Deze 

collega's kunnen de (startende) collega's ondersteunen in zaken als 

klassenmanagement, didactiek en interactie. 

Daarnaast is het mogelijk leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften te volgen en de leerkracht hierbij te 

ondersteunen/ coachen. Op school werkt een gedragsspecialist dit 

op individueel en op groepsniveau de leerkracht kan ondersteunen 

bij specifieke gedragsproblematiek. 

Op school werkt een pedagogisch medewerker die binnen de school 

werkt met individuele leerlingen, maar ook in kleine groepen. 

Nadruk ligt dan op de sociaal emotionele ontwikkeling, het aanleren 

van sociale vaardigheden en Mindset. 

Echtscheiding komt steeds vaker voor. Daarom is er binnen de 

schoolvereniging een werkgroep geformeerd die samen met 

schoolmaatschappelijk werk een beleidsplan heeft opgesteld. Zij 

bieden daarnaast scholing om hulpverlening te optimaliseren. 

Schoolmaatschappelijk werk richt zich in deze op de ouders. School 

richt zich op de leerlingen. Vanaf 2017 – 2018 is er in overleg met 

SMW een bovenschoolse gespreksgroep voor kinderen van 

gescheiden ouders opgezet. Deze komen voor een periode van 8 

weken wekelijks bij elkaar onder leiding van SMW en 2 specifiek 

getrainde leerkrachten. Nadruk ligt dan op afstemming met 

gelijkgestemden. Vanaf 2020 geven we ook ondersteuning op het 

gebied van rouwverwerking. 

Planthof Co-teaching:  

Omdat wij in units werken is dit bij ons een vanzelfsprekendheid. 

SVIB:  

De intern begeleider heeft een certificaat voor 

school video interactie begeleiding en dit wordt 

waar nodig ingezet. Ook kunnen we hierbij een 

beroep doen op externen. 

Sociaal: We werken met de Kanjertraining en zien daarbij 

een positief sociaal klimaat. Waar nodig maken we 
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gebruik van extra trainingen zoals by. Rots en water 

of Marietje Kessels. 

Ook verwijzen we soms individuele leerlingen naar 

weerbaarheidstrainingen of PMT (Psycho 

Motorische Therapie). We hebben nauw contact 

met een PMT specialist (vanuit Optima Forma). Zij 

komt in overleg op school. Dit gaat altijd in overleg 

met ouders. 

Agresssief gedrag: 

Wanneer er sprake is van een naar buiten gerichte 

gedragsstoornis met agressie, is dit op de Planthof 

(en volgens wetenschapsonderzoek in het reguliere 

onderwijs) zeer moeilijk te hanteren. Als het gedrag 

onveiligheid veroorzaakt voor de leerling of de 

omgeving, of wanneer het handelen van de 

leerkracht of de specialist geen effect heeft op groei 

van de leerling, roepen we extra hulp in of verwijzen 

wij de leerling naar een gespecialiseerde setting. 

Hierbij hebben we altijd met ouders intensief 

contact. 

 


