Passend Onderwijs op De Vliekotter

Ouderrapport
2019-2020

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
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
 Leraar / mentor

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
 Dyslexiespecialist
 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
 Orthopedagoog
 Taal-/leesspecialist
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
 Er zijn geen specialisten aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband,
bestuur of derden

Op school
 Er zijn geen voorzieningen aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen de school
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)
 NT2-klas
 Voorschool

Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
 Compacten en verrijken
 Preventieve signalering van leesproblemen
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
 Aanbod dyslexie
 Aanbod laagbegaafdheid
 Aanbod meer- en hoogbegaafden
 Aanbod NT2
 Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen

Onze visie op ondersteuning
Onze uitgangspunten zijn de kernwaarden:
Vertrouwen, zelfstandigheid, betrokkenheid en
gelijkwaardigheid.
Samen willen wij een plek creëren waar de
ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. We
behandelen elkaar met respect en “je mag zijn wie je bent” .
Ieder kind mag zijn eigen talent ontdekken en
ontwikkelen. Wij willen dat onze kinderen kunnen en willen
werken in een goede sfeer en met begrip voor elkaars
mogelijkheden.
De school bekijkt of het leerstofaanbod passend is en als dat
niet het geval is bespreekt de leerkracht met de IBer welke
aanpassingen nodig zijn. Mocht dit nog niet toereikend zijn
vragen wij externe hulp via het ondersteuningsteam (OT),
waarin de leerkracht, intern begeleider, schoolleider,
schoolmaatschappelijk werker en orthopedagoog en ouders
afspraken maken hoe het onderwijs aangepast kan worden
bij de onderwijsbehoefte van het betreffende kind.
Als er in het ondersteuningsteam blijkt dat er een
arrangement voor het kind nodig is, dan vindt er een
aanmelding plaats bij het OTG (Ondersteuningsteam
scholengroep).
Mocht er niet voldoende in de onderwijsbehoefte van het
begaafde kind worden voorzien, dan is er een bovenschoolse
Plusklas. Deze klas is ingesteld en georganiseerd door het
SWV Kop van Noord-Holland en is gehuisvest in OBS de Jac.
ondersteuning
P. Thijsse inGrenzen
Den Burg.aan
Het onze
OTG kent
een plaats in de plusklas
toe voor een ochtend per week.
Het kan voorkomen dat wij in het ondersteuningsteam
constateren dat het speciaal (basis)onderwijs een beter
aanbod heeft voor het kind. Dan wordt het kind besproken in
het CTO (Commissie Toelating onderwijsvoorziening). Met
een toelaatbaarheidsverklaring van de CTO is een verwijzing
naar een school voor speciaal basisonderwijs mogelijk. Op
Texel is dat De Kompasschool in Den Burg. Dit proces wordt
met ouders doorlopen en hen wordt uiteraard toestemming
gevraagd het kind te bespreken in het OT en het CTO.

Sterke punten in onze ondersteuning










De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor
alle kinderen.
De leerkrachten zijn in staat het aanbod af te
stemmen op de onderwijsbehoefte van de meeste
kinderen.
Het team toont lef en benut kansen om passend
onderwijs vorm te geven ook voor individuele
kinderen.
De leerkrachten hebben een educatief partnerschap
met de ouders, oa door de driehoeksgesprekkken,
kind, ouder en leerkracht.
De school heeft goede contacten met externen.

Onze ambities en ontwikkeldoelen
Ambities:



Ieder kind goed in beeld.
Passend aanbod voor ieder kind binnen de
mogelijkheden.

Hoe:





Kind in beeld: Kindoverzichten met
onderwijsbehoefte, stimulerende/belemmerende
factoren, streefdoelen CITO en methodetoetsen en
gebruik van OntwikkelVolgModel Jonge Kind. (OVM
JK)
Beredeneerd aanbod ook in groep 1/2.
Uitbreiding ( uitdagend) en of verdiepend aanbod. (
Rekentuin, Words&Birds, Bouw! etc.)

