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1.Inleiding
Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen verplicht een keer per vier jaar een
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen (Wet op het Primair Onderwijs, artikel 8, lid 5 en Wet
op de Expertisecentra, artikel 11, lid 2). Een SOP is een omschrijving van de basis- en extra
ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het SOP
heeft een functie bij de uitvoering van de zorgplicht van schoolbesturen en bij het realiseren van een
dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid
van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het bevoegd gezag stelt ieder schooljaar het
SOP vast. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht.
Het SOP maakt voor ouders, leerlingen en anderen inzichtelijk wat de mogelijkheden en de grenzen
van de school zijn. In ons samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland maken we
onderscheid tussen de volgende varianten van ondersteuning: de basisondersteuning op de
basisschool, de extra ondersteuning op de basisschool, plaatsing op een school voor speciaal
basisonderwijs en plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.
In het voorliggende SOP wordt beschreven hoe wij de basisondersteuning op onze school vormgeven
en wat de extra ondersteuningsmogelijkheden zijn. Waar onze grenzen en ambities liggen en welke
randvoorwaarden voor ons belangrijk zijn.
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2.Algemene gegevens
Contactgegevens
Naam school
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Directeur
Intern begeleider
Bestuur
Bezoekadres bestuur
Telefoonnummer bestuur
Email bestuur
Kamer van Koophandel
Website bestuur
Samenwerkingsverband
Website samenwerkingsverband

Tjongerschool
Schoterlandseweg 95
8454 KD Mildam
0513 633100
Directie.tjongerschool@ambion.nl
www.tjongerschool.nl
Bert Boers a.i.
Elizabeth de Vries
Stichting Ambion Holding
Van Leeuwenhoekweg 10, 8451 CN Oudeschoot
0513 - 65 66 56
info@ambionholding.nl
www.ambionholding.nl
Samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland po
21-01
www.passendonderwijsfryslan.nl

Huisvestingssituatie en faciliteiten
De school staat midden in het forenzendorp Mildam. De sportvoorzieningen liggen rondom de
school, zoals de gymzaal en sportvelden. Het gebouw bestaat uit 5 lokalen, waarvan één gebruikt
wordt door de BSO, een speellokaal en een centrale hal, waarin ook de bieb is gehuisvest. Er zijn
geen rolstoelvriendelijke voorzieningen in het gebouw aanwezig.
Missie en ambities passend onderwijs Ambion
Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op onderwijs en een ontwikkelarrangement dat
aansluit op het onderwijs en de ontwikkelbehoefte van de leerling. Dit doen we handelingsgericht en
dus in nauwe samenwerking en afstemming met ouders. Voor een uitgebreide beschrijving van onze
missie en visie verwijzen wij naar het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband passend
onderwijs Friesland 2018-2022.
Onze Koers:
Elke school van Ambion zorgt voor een passende en veilige plek voor elk kind: zo thuis nabij mogelijk.
Onze ambities:
•

Wij streven naar een hoog niveau van basisondersteuning op alle scholen, zodat kinderen
zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen in de eigen woonomgeving. Wij stemmen ons
aanbod af op de mogelijkheden en de behoeften van onze leerlingen. Wanneer het in het
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•

•

•
•
•

•
•

belang is van de ontwikkeling van een leerling, dan begeleiden wij de leerling efficiënt naar
een speciale onderwijsvoorziening.
Leerkrachten vormen de spil van ons onderwijs en de eerste afstemming en ondersteuning
aan leerlingen. We willen dat onze leerkrachten voldoende middelen en vaardigheden
hebben om goed onderwijs-op-maat te bieden.
Leerkrachten kunnen het niet alleen. We willen zorgen voor goede ondersteuning van de
leerkrachten door de inzet van intern begeleiders, specialisten en de bovenschoolse
ondersteunings unit (BOU). We stimuleren leerkrachten om gebruik te maken van elkaars
expertise en om zich verder te ontwikkelen.
Ouders zijn ervaringsdeskundigen en volwaardige gesprekspartners.
Wij streven ernaar in samenwerking met partners gebruik te maken van elkaars expertise.
Door onze handelingsgerichte manier van werken, signaleren wij vroegtijdig gevolgd door
een handelingsgerichte aanpak. Hierbij zetten we ons in voor een effectieve samenwerking
met onze zorgpartners. Deze samenwerking gaat uit van de gedachte: één kind, één plan.
Wij zetten in op het voorkomen van thuiszittende leerlingen en zorgen voor vroegtijdig
melden van (dreigende) thuiszittende leerlingen bij het samenwerkingsverband.
Wij streven naar een organisatie van passend onderwijs met zo weinig mogelijk bureaucratie.

Missie en visie van onze school
In ons onderwijs is zowel een groepsgerichte als een individuele aanpak te herkennen. De keuze van
aanpak en werkwijze sluit aan bij de leeftijd/ontwikkeling/interesse van het kind. Wij werken in
hoofdzaak met een leerstofjaarklassensysteem, met daarnaast mogelijkheden tot op vorderingen
gerichte individuele leerprogramma’s waarbij wij vertrouwen in het kind hebben in het zelf willen
leren.
De methodes bepalen voor een groot deel de opbouw in ons onderwijs, waarbij compacten, verrijken
en het iets langzamer doorlopen van de lesstof tot de mogelijkheden behoort. Daarvoor is het van
wezenlijk belang diverse leerlijnen te kunnen aanbieden. Goed klassenmanagement is daarbij
voorwaardelijk.
We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelf keuzes kunnen maken in hun ontwikkelproces.
Kenmerken voor onze school zijn:
Verantwoordelijkheid en vrijheid
Voor het tot stand komen van echte communicatie is luisteren naar elkaar een voorwaarde. Wij
proberen met open vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te stimuleren. Een
“juiste” oplossing wordt niet voorgezegd of gegeven door medeleerlingen, leerkrachten of de
methoden. Wij leren de kinderen in vrijheid een keus te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te
dragen. De leerkrachten helpen de kinderen hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen, daarbij hoort ook
het werken aan creativiteit. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander begint.

Op eigen wijze onderwijs waarbij iedere leerling wordt gekend, herkend en erkend.
Onze visie en missie staat uitgebreid beschreven in ons schoolplan 2019-2023.
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Beschikbare expertise binnen de school
De Tjongerschool beschikt over de volgende expertise:
Extern: Neurolinguïst, rekenspecialisten, hoogbegaafdheidspecialisten, gedrag specialisten.
Intern:
Hoogbegaafdheidspecialist
ICT specialist I-coach
Onderwijskundige MSC
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3.Basisondersteuning
Om de basisondersteuning vorm te geven werken wij op onze scholen handelingsgericht.
Handelingsgericht werken
De basis van het handelingsgericht werken is de handelings- en oplossingsgerichte houding waarbij
we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Met handelingsgericht werken wordt op groeps-,
school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle
leerlingen. De kern van handelingsgericht werken is de cyclus van plannen, uitvoeren,
evalueren/analyseren. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.
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Op elke school van Ambion wordt de leerkracht ondersteund bij het doorlopen van de cyclus van
handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht. De intern
begeleider hanteert vier ankerpunten in de begeleiding:
-

de groepsbespreking;
de leerlingbespreking;
het klassenbezoek/klassenobservatie/klassenconsultatie
het HGPD gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek)
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4.Extra ondersteuning
Algemeen
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern
begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn
op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de
ouders besproken binnen de HGPD (Handelingsgerichte Proces Diagnostiek) met de orthopedagoog
van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU). Tijdens de HGPD nemen we de vraag van de
groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk
hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik tegemoet kom aan
de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen
beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPDgesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere
informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deel-onderzoeken.
Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en
compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een
voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling
afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere
keren wordt besproken. Bij tussentijdse instroom van leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften kan de school extra ondersteuningsmiddelen aanvragen bij het
schoolbestuur. Dit kan ook wanneer een situatie ontstaat waarbij een leerling of een groep tijdelijk
extra ondersteuning nodig heeft en hier extra middelen voor nodig zijn.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die ondanks de inspanningen van de school de einddoelen van groep acht niet
kunnen halen, wordt in samenspraak met ouders en de orthopedagoog een
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin staat onder andere beschreven wat het
uitstroomperspectief is van de leerling. Het handelingsdeel van het OPP is een groeidocument met
daarin de tussendoelen voor de leerling, plan van aanpak en tussenevaluaties. Instemming van
ouders op het handelingsdeel van het OPP is wettelijk verplicht. Minimaal een keer per jaar wordt
het OPP met de ouders (en de leerling) geëvalueerd.
Voor het opstellen van een OPP gelden de volgende criteria:
• Uit genormeerde toetsen blijkt dat de leerling voor begrijpend lezen, rekenen/wiskunde,
lezen of spelling een leerachterstand heeft van minimaal een jaar of herhaalde V- scores op
de LOVS-toetsen voor het betreffende vak. Ook heeft de leerling op de methodegebonden
toetsen op het betreffende vakgebied herhaalde scores van minder dan 80 %.
• De belemmeringen hangen samen met stabiele kindkenmerken.
• Er is extra ondersteuning uitgevoerd over een langere periode, maar uit de evaluaties blijkt
dat de achterstanden blijvend zijn of toenemen.
• De leerling zal maximaal de doelen van eind groep 6 kunnen halen voor begrijpend lezen en/
of rekenen & wiskunde en/ of lezen en /of spelling. De leerling kan het niveau eind groep 8
niet bereiken.
• De verwachting bestaat dat de leerling in aanmerking komt voor voortgezet onderwijs met
LWOO, PRO of VSO.
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Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU)
De bovenschoolse ondersteuningsunit (BOU) richt zich op ondersteuning en begeleiding van alle
scholen van Ambion bij de uitvoering van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met
specifieke (extra) ondersteuningsbehoeften. De BOU is een multidisciplinair team met een vaste kern
en een flexibele schil. Dit om enerzijds stabiliteit en kwaliteit te waarborgen en anderzijds gebruik te
maken van specifieke expertise binnen en buiten het schoolbestuur. De werkwijze van de BOU wordt
gekenmerkt door korte lijnen en een eenvoudige transparante papierstraat. Er wordt open en
transparant gewerkt vanuit een pedagogisch optimisme, waarmee de BOU vertrouwen in alle
betrokkenen uitstraalt. Het accent van de ondersteuning van de BOU ligt bij het uitvoeren van
Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD). Het uitgangspunt van de BOU is, dat diagnoses en
eventuele classificaties ondersteunend zijn aan het handelen. De BOU ziet ouders als
ervaringsdeskundigen van hun kind, die door de school vroegtijdig meegenomen worden in het
proces.
De BOU heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de intern begeleider en de directeur van de school
om de ondersteuning af te stemmen en waar nodig te optimaliseren. De beleidsadviseur onderwijs is
betrokken bij deze gesprekken waarbij de verbinding met de schoolontwikkeling direct is gelegd.
Beeldcoach
De school kan een beeldcoach inschakelen om beter zicht te krijgen op de interactie tussen een
leraar en een kind of groep kinderen. Dit met als doel om de interactie te verbeteren en de
professionele kracht van de leerkracht te vergroten.
Specialisten
Binnen Ambion zijn specialisten werkzaam die flexibel ingezet kunnen worden om extra
ondersteuning te bieden op de scholen. We kunnen gebruik maken van rekenspecialisten,
taalspecialisten, gedragsspecialisten en hoogbegaafdheidspecialisten.
Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Ambion vindt het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen op de basisschool een uitdagend
onderwijsaanbod krijgen. De school komt hieraan tegemoet door het aanpassen van de didactiek, de
leerstof (compacten, verdiepen, verrijken), het leertempo en heel incidenteel door vervroegde
doorstroming. Vanzelfsprekend gebeurt dit na overleg met ouders. Binnen Ambion zijn twee
hoogbegaafdheidsspecialisten werkzaam die geconsulteerd kunnen worden.
Tjongerschool: BegaafdheidsProfielSchool
De Tjongerschool werkt al 18 jaar structureel aan het geven van onderwijs aan (H)B leerlingen. Sinds
2011 zijn wij een gecertificeerde BegaafdheidsProfielSchool.
“De school heeft een aanpak waarin veiligheid en uitdaging centraal staan. Kenmerkend is de
uitspraak: ik kan het nog niet. Na het gecompacte werk stimuleren de leerkrachten de leerlingen met
lastiger werk aan de slag te gaan. Laat maar zien wat je kunt. Ouders noemen het feit dat het
handelen niet leerkracht afhankelijk is, maar een kenmerk voor de hele school”. (Opmerking van
ouders visitatierapport)
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De beelden over school, de onderwijsvisie en manier van werken worden consistent weergegeven en
beleefd bij alle geledingen.
·

De ambitie beperkt zich niet tot HB-leerlingen maar betreft alle leerlingen.

·

Alle leerlingen zijn in beeld dus ook de HB-leerling.

·

Maatwerk is er in alle opzichten.

·

Contact/dialoog met ouders is er structureel en incidenteel.

Zowel op initiatief van de school maar er is absoluut ruimte voor ouders om het contact te
zoeken. (Conclusies visitatie commissie)
Onze schoolvisie voor (hoog)begaafde leerlingen
We streven ernaar dat er op de Tjongerschool voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong,
(hoog)begaafde leerlingen, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd,
waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
Wij zijn van mening dat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong alle dagen uitgedaagd moeten
worden. Wij hebben leerlijnen ontwikkeld voor groep 1 t/m 8.
De maatschappij past zich niet aan bij deze leerling. Daarom vinden wij het belangrijk dat naast de
uitdaging de leerling leert zich staande te houden in onze maatschappij. Om deze reden krijgen zij
ook samenwerkingsopdrachten met klasgenoten die geen ontwikkelingsvoorsprong hebben.
Onze leerkrachten zijn geschoold in het (h)erkennen van leerlingen met een voorsprong maar ook de
onderpresterende leerling. Jaarlijks volgen zij verplicht scholingen met betrekking tot (H)B.
Twee leerkrachten van de Tjongerschool hebben de Pientermappen ontwikkeld voor groep 1en 2 en
vervolgens voor groep 3 en 4. Deze mappen worden uitgegeven door Eduforce.
Signalering
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong worden via: observaties, de SiDi PO
(signaleringssysteem) en door gesprekken met de ouders gesignaleerd. Na de signalering wordt de
leerstof gecompact en vervolgens kunnen de leerlingen met de verdiepende leerstof aan de slag.
Groep 1 en 2
De leerkracht staat open voor creatieve uitingsvormen van leerlingen. Hij/zij herkent de kleuter met
een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht geeft de leerling opdrachten op een ‘ander niveau’. O.a.
door middel van Pienter Opdrachtkaarten.
Deze doen een beroep op creatief denken, handelend bezig zijn volgens een stappenplan. De
opdrachten worden in de hele groep nabesproken.
Doordat kinderen op jonge leeftijd worden gerespecteerd voor wie ze zijn en wat ze doen en alle
leerlingen bij het leerproces worden betrokken, heeft dat een positieve werking op de sociale
omgang met elkaar in de groep Naast de Pienterkaarten wordt gekeken waar voor de leerling een
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uitdaging ligt (eigen belangstelling) maar er wordt ook gelet op hoe de sociaal emotionele
ontwikkeling is. Durft de kleuter fouten te maken. Wordt er doorgezet als het moeilijk is of past de
kleuter zich aan.
Groep 3 t/m 8
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben wij een doorgaande leerlijn in de op Eigenwijze map. De
reguliere leerstof wordt ge-compact aangeboden waardoor er leertijd ontstaat om met verdiepend/
verrijkend werk aan de slag te gaan. De leerkrachten houden de leerlingen in de gaten op sociaal een
emotioneel gebied. Voor leerlingen waarvan wij denken dat ze onderpresteren volgen wij een vast
protocol.
Oudercontacten
Ouders worden door middel van bijeenkomsten geïnformeerd over onderwerpen die betrekking
hebben op een ontwikkelingsvoorsprong en of (hoog)begaafdheid.
Tijdens de 10 minuten gesprekken wordt de ontwikkeling doorgesproken.
Er vinden ook individuele gesprekken plaats waar individuele trajecten moeten worden uitgezet.
Meer informatie kunt u vinden in het deelgroeilan. Dit ligt ter inzage bij de directie.
TÛK( Tjongerschool Uitdagende Klas) voor de kleuter
Naast dat er in de groep veel aandacht is voor uitdagend werk, wordt 1 keer per week TÛK
georganiseerd. Per jaar wordt gekeken naar de groepssamenstelling.
TÛK wordt geleid door een opgeleide specialist hoogbegaafdheid. Wij organiseren TÛK omdat
ontwikkelen veel spiegelen is. Door deze houding leren de kinderen respectvol om te gaan met de
medeleerling. Dit gebeurt in samenhang met uitdagende samenwerkingsopdrachten en of
individuele opdrachten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de Groeimindset.
MEET & GREET voor leerlingen van groep 3 t/m 8
Naast dat er in de groep veel aandacht is voor uitdagend werk, wordt 1 keer per week Meet & Greet
3,4,/5,6/7,8 georganiseerd. Per jaar wordt gekeken naar de groepssamenstelling.
Het accent bij de Meet & Greet ligt op het bevorderen van de sociale en emotionele weerbaarheid
van leerlingen en hun eigen handelen in het leerproces. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van de
Mindset theorie maar ook het leren leren komt aan orde. Daarnaast krijgen ze
samenwerkingsopdrachten maar ook individuele opdrachten.
De opgeleide HB-specialist stimuleert het zelfstandig plannen en organiseren bij leerlingen en wordt
het eigenaarschap van het eigen leren bevorderd via een POP.
Beoordeling Meet & Greet en TÛK
In individuele feedback gesprekken, maar ook in gezamenlijke gesprekken vindt de beoordeling
plaats waarbij altijd wordt gekeken naar het proces. Wat ging goed, wat kan beter, hoe pak ik/wij het
de volgende keer op.
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Aanbod voor minder begaafde leerlingen en/of geringe zelfredzaamheid
Voor leerlingen die ondanks de inspanningen van de school de einddoelen van groep acht niet
kunnen halen wordt een aangepaste leerlijn uitgestippeld voor taal en/of rekenen. Dit doen wij
volgens de Passende Perspectieven. Passende perspectieven is een uitwerking van de
referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is om
het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die
onderdelen die er voor hen toe doen. Dit zijn doelen die leerlingen moeten kennen en kunnen met
het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming.
Aanbod voor kinderen met leesproblemen en dyslexie
We werken volgens de richtlijnen van het protocol ‘Leesproblemen en dyslexie’. Wanneer sprake is
van leesproblemen intensiveren wij het lees en/of spellingonderwijs door uitbreiding van instructieen oefentijd begeleid door leerkracht en/of onderwijsassistent. Samenvattend maken wij voor
kinderen met leesproblemen gebruik van:
In het dyslexieprotocol staat beschreven dat het al bij de kleuters start, hierbij maken we gebruik van
het programma Bouw. We hebben een signaleringslijst ontwikkeld waarin gekeken wordt naar
verschillende aspecten die kunnen duiden op dyslexie zoals bijvoorbeeld ‘dyslexie in de familie,
auditieve analyse, letterkennis, automatiseren van kleuren. Vervolgens worden de leerlingen goed
gemonitord vanaf het aanvankelijke leesproces tot en met het voortgezet technisch lezen.
Wanneer de extra ondersteuning onvoldoende resultaat oplevert, kan er sprake zijn van dyslexie en
is een externe behandeling gewenst. Ouders hebben dan de mogelijkheid om, in overleg met de
school, hun kind aan te melden bij een zorgaanbieder om een diagnose uit te voeren gericht op het
vaststellen van dyslexie. Wanneer ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld komt de leerling in
aanmerking voor een behandeltraject door de zorgaanbieder. Dit behandeltraject wordt
aangevraagd bij de gemeente. De gemeente geeft een beschikking af voor de behandeling. Tijdens de
behandeling vindt altijd afstemming plaats tussen de behandelaar en school, zodat de ondersteuning
op elkaar aansluit.
Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van compenserende en ondersteunende
middelen.
Kinderen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van compenserende en ondersteunende
middelen.
Toetsen
* krijgen extra tijd tijdens het maken van methode gebonden toetsen en CITO toetsen
* mogen bij de CITO-eindtoets gebruik maken van de gesproken versie
* mag de toets CITO Rekenen & Wiskunde worden voorgelezen
* kunnen mondeling worden overhoord in plaats van schriftelijk, bijvoorbeeld bij topografie (bij
topografietoetsen worden spelfouten niet meegerekend)

Lezen
* kunnen gebruik maken van Into Words.
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* kunnen een aangepaste hoeveelheid leesstof krijgen bij zaakvakken of extra leestijd
* mogen aangepaste leesboeken (MLP) lezen speciaal voor leerlingen met dyslexie

Schrijven
* hebben recht op extra hulp (gebruik van iPad) tijdens het maken van een werkstuk, verslag of
verhaal
* worden niet beoordeeld op spellingfouten in hun werk onder voorwaarde dat de leerling de
woorden die hij niet goed kent zo goed mogelijk klankzuiver opschrijft.
* hebben recht op een gedifferentieerde beoordeling van dictees (bijvoorbeeld alleen fouten met
een bepaalde spellingregel meetellen)
* hebben recht op verlichting van een schrijfopdracht (minder pagina’s)
* mogen beperkt worden in het aantal oefeningen (ook minder oefeningen als huiswerk meegeven) *
krijgen extra tijd voor schrijfopdrachten/oefeningen of doen de verwerking op de computer
* mogen gebruik maken van hulpmiddelen zoals een woordenboek, regelkaart en tekstverwerker
met spellingcontrole.
Aanbod voor kinderen met reken- en wiskunde problemen en dyscalculie
Het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is gebaseerd op de
richtlijnen van het landelijke protocol Ernstige Reken en Wiskunde-problemen en dyscalculie (ERWD).
De basis voor passende ondersteuning aan leerlingen met ernstige rekenproblemen is kwalitatief
goed rekenonderwijs. Goed reken-wiskunde-onderwijs houdt in dat een leerkracht zijn aanbod zo
goed mogelijk afstemt op de ontwikkeling van de leerling en zijn of haar onderwijsbehoefte.
Onze leerkrachten bezitten de volgende kennis en vaardigheden:
•
•

•
•
•
•

Leerkrachten kennen de doorgaande leerlijn rekenen.
Leerkrachten weten wat leerlingen moeten kennen om de volgende stap in het leerproces te
toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het
vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en over de inhoud van de
begeleiding.
Leerkrachten kunnen differentiëren binnen subgroepen en individuele hulp geven binnen de
groep.
Leerkrachten kunnen een diagnostisch rekengesprek voeren.
Leerkrachten kunnen een handelingsplan opstellen met behulp van de IB-er en/of
Rekenspecialist.
Verschillende leerkrachten van de Tjongerschool hebben/gaan de cursus Met Sprongen
Vooruit gevolgd.

Signalering
De nadruk ligt op het signaleren van rekenproblemen in de groepen 1 t/m 4. Het ontwikkelen van de
rekenvaardigheden is een cumulatief leerproces. Dat betekent dat een leerling een stevige basis
nodig heeft om in de groepen 5 t/m 8 op te kunnen bouwen. De leerkrachten volgen de
ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van rekenen. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit met
behulp van een gedegen observatie instrument. In de groepen 3 t/m 8 volgen we de ontwikkeling
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van de leerlingen met dagelijkse observaties, methode-gebonden toetsen en het CITOleerlingvolgsysteem.
Stappenplan
Fase groen: In de onderbouw geven de leerkrachten dagelijks minimaal een half uur rekenonderwijs.
Vanaf groep drie wordt dit uitgebreid naar dagelijks een uur. De leerkrachten volgen daarbij dagelijks
de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van rekenen. Zij geven feedback en sturen bij waar
nodig.
Fase geel: De leerkrachten signaleren dat de aanpak in fase groen niet het gewenste resultaat op
levert. De leerling krijgt gedurende een aantal maanden planmatig extra ondersteuning. Dit bestaat
uit het voeren van diagnostische rekengesprekken, extra onderwijstijd, extra instructie en een extra
meetmoment. Het doel, de aanpak en het effect hiervan worden door de leerkracht beschreven.
Fase oranje: De leerkrachten signaleren dat de aanpak in fase geel niet het gewenste effect heeft. De
leerling wordt besproken met de intern begeleider en indien nodig een rekenspecialist en/of
orthopedagoog. Ouders worden betrokken om de analyse en aanpak te bespreken. Er wordt een
gezamenlijk plan opgesteld voor intensieve extra ondersteuning op het gebied van rekenen
gedurende een aantal maanden. Het doel, de aanpak en het effect worden door de leerkracht
beschreven.
Fase rood: De leerkrachten signaleren dat de aanpak in fase oranje niet het gewenste effect heeft. De
leerling wordt besproken met de orthopedagoog (HGPD). Er wordt uitgebreid diagnostisch
onderzoek gedaan door de orthopedagoog in samenwerking met een gekwalificeerde rekenspecialist
vanuit de flexibele schil van de BOU. Op basis van de uitkomsten wordt de extra ondersteuning
afgestemd op de behoefte van de leerling. De diagnose dyscalculie kan een uitkomst zijn van het
uitgebreide onderzoek. Uitgangspunt hierbij is dat uit de evaluatiegegevens blijkt dat er geen of
nauwelijks aantoonbare vooruitgang is en dat de leerling in groep zes, zeven of acht zit. De school
biedt na de verklaring van dyscalculie blijvend intensieve en deskundige hulp.
Aanbod voor leerlingen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS)
Wanneer bij een leerling een taal ontwikkelingsstoornis vastgesteld is, kan de leerling mogelijk in
aanmerking komen voor extra ondersteuning vanuit Kentalis (cluster 2). De Commissie van
Onderzoek beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op ondersteuning
vanuit de instelling op de reguliere school of onderwijs op de instelling. De commissie mag deze
criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de extra ondersteuning.
Aanbod voor leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2)
Nieuwkomers in de regio Heerenveen kunnen gebruik maken van de centrale Schakelklassen
Heerenveen. Deze Schakelklassen zijn gevestigd op basisschool De Optimist in Heerenveen. Er is een
groep (in samenwerking met Kinderwoud Kinderopvang) voor nieuwkomers tussen de 3 en 6 jaar en
een groep voor nieuwkomers tussen de 7 en 13 jaar.
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De nieuwkomers in de regio Joure kunnen gebruik maken van de centrale Taalklassen Joure. Deze
taalklassen zijn gevestigd op De Brede basisschool in Joure. In Joure zijn twee groepen: 6-9-jarigen en
10-13 jarigen.
Onder nieuwkomers wordt hier verstaan:
a. Kinderen die rechtstreeks uit het buitenland instromen in de voorschoolse periode en in het
primair onderwijs in de gemeente Heerenveen. Het land van herkomst kan binnen de EU en
buiten de EU zijn.
b. Kinderen die al elders in Nederland voorschool of onderwijs hebben genoten, maar het
Nederlands onvoldoende beheersen om hen direct te laten instromen in de voorschool of
het regulier primair onderwijs in de gemeente Heerenveen. Het land van herkomst kan
binnen de EU en buiten de EU zijn.
c. De kinderen zijn korter dan twee jaar in Nederland.
d. Ook kinderen van zogenaamde statushouders die het Nederlands onvoldoende beheersen
om in te kunnen stromen in de voorschool of het regulier primair onderwijs vallen onder de
doelgroep.
e. De centrale schoolvoorziening heeft een diagnose- en adviesfunctie voor wat betreft de inzet
van het schakelonderwijs of rechtstreekse instroom in reguliere voorschool en primair
onderwijs.
De schakelklassen en de taalklassen zijn geen eindonderwijs. Na maximaal 1,5 jaar worden de
leerlingen teruggeplaatst naar een reguliere school, mits er geen andere specifieke
ondersteuningsbehoefte qua leren en gedrag is vastgesteld.
Aanbod voor leerlingen met een lichamelijke beperking
Voor leerlingen met een lichamelijke beperking maken we gebruik van de expertise van Steunpunt
Onderwijs Noord. Specialisten gaan samen met ons op zoek naar de benodigde aanpassingen in de
klas/gebouw. Steunpunt Onderwijs Noord werkt onder andere samen met Revalidatie Friesland.
Aanbod voor langdurig zieke leerlingen
Voor langdurig zieke leerlingen maken we gebruik van de Steunpunt Onderwijs Noord. Specialisten
onderzoeken samen met de school, ouders en zorgpartners op welke manier langdurige zieke
leerlingen aan het onderwijs deel kunnen nemen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
Klasgenoot van KPN.
Aanbod voor kinderen die medicijnen gebruiken of waarbij medische handelingen moeten worden
verricht
Binnen Ambion is het volgende met betrekking tot medicijnverstrekking/verrichten medische
handelingen vastgesteld. Op scholen van Ambion zal, onder bepaalde voorwaarden, medewerking
worden verleend aan het verstrekken van medicijnen. Voor wat betreft het verrichten van medische
handelingen is de keuze gemaakt dat de scholen van Ambion hieraan in principe géén medewerking
verlenen. De ouders zullen zelf een arts of de GGD moeten inschakelen. Voor meer informatie wordt
verwezen naar het protocol medische handelingen op scholen.
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Aanbod voor leerlingen met een visuele beperking
Als een leerling met een visuele beperking extra ondersteuning behoeft kan er een beroep worden
gedaan op de ambulant begeleiders van Visio (cluster 1). De school kan ook ambulant begeleiders
inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een hulpvraag op het betreffende expertisegebied.
Aanbod voor leerlingen met een auditieve beperking
Als een leerling met een auditieve beperking extra ondersteuning behoeft kan er een beroep worden
gedaan op de ambulant begeleiders van Kentalis (cluster 2). De school kan ook ambulant begeleiders
inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een hulpvraag op het betreffende expertisegebied.
Aanbod voor leerlingen op sociaal-emotioneel gebied en gedrag

Naast de dagelijkse observaties van de leerkracht, wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en
veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks gemonitord met behulp van het observatie instrument
ZIEN. ZIEN hanteert 7 dimensies die worden geobserveerd.

De belangrijkste twee zijn Betrokkenheid en Welbevinden. Dit zijn de twee pijlers die aangeven of
het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod.
Daarnaast worden vijf sociale vaardigheden in kaart gebracht:
1. sociaal initiatief
2. sociale flexibiliteit
3. sociale autonomie
4. impulsbeheersing
5. inlevingsvermogen
De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere
betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van
een kind of groep. Dit stelt leerkrachten beter in staat om leerlingen adequaat te kunnen
ondersteunen.
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Vreedzame school
In schooljaar 2017-2018 heeft de Tjongerschool de methode: De Vreedzame School aangeschaft en
de cursus gevolgd.
Elke week wordt er in alle groepen een les gegeven. Deze lessen duren ongeveer 30 tot 40 minuten.
Er is een aparte map voor de peuters en kleuters, verder een map per leerjaar.
In de map zit voor alle groepen in totaal 38 lessen, verdeeld over 6 blokken:
1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)
Groep 8 heeft een wat aangepast programma, met o.a. een apart programma over afscheid nemen.
Er is in de lessen aandacht voor:
• Coöperatieve werkvormen
• Transfer naar het “echte leven”
• Woordenschatuitbreiding
• Leerkrachtgedrag (na de les)
• Suggesties na de les om ook buiten de les aandacht te kunnen besteden aan het thema
• Suggesties voor ouders
Structuur van de les:
De les begint met een binnenkomer: korte, speelse activiteit, het signaal dat er nu op een minder
cognitieve manier gewerkt wordt dan meestal het geval is. Samen met de leerlingen wordt daarna de
agenda (overzicht van de les) en het doel van de les doorgenomen: wat gaan we leren? Daarna
volgen de activiteiten rond het thema van de les in zeer gevarieerde werkvormen. Na deze leskern
wordt de leerlingen in de evaluatie (wat hebben we geleerd) gevraagd hun mening over de les te
geven, en wordt er teruggegrepen op het doel van de les. De les wordt afgesloten met een “afsluiter”
(opnieuw een korte, speelse activiteit)
De ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door na ieder nieuw blok de kletskaarten te sturen.
Deze kletskaarten gaan over het thema dat op dat moment wordt besproken in de groep.
De Tjongerschool heeft in het schooljaar 2018-2019 het certificaat de vreedzame school gekregen.
Dit is te vinden in de het document Veiligheid behorend bij de Vreedzame School.
Daar waar nodig zetten we externe interventies in, zoals Rots en Water. Dit in overleg met
orthopedagoog, ouders en school.
Onderwijs-zorgarrangementen in samenwerking met ketenpartners
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig,
omdat ze zich fysiek of mentaal niet alleen kunnen redden op school. Als een leerling een combinatie
van onderwijs en zorg op school krijgt, spreken we van onderwijs-zorgarrangementen. Een
onderwijs-zorgarrangement is maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt
de aard van het arrangement. Onderwijszorgarrangementen komen altijd tot stand door
samenwerking tussen ouders, jeugdhulp en de school. De school bepaalt uiteindelijk hoe het
onderwijs-zorgarrangement vormgegeven wordt, zodat de kwaliteit en continuïteit van de
(zorg)ondersteuning gewaarborgd blijft.
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Indien ouders in verband met de ontwikkeling van hun kind al dan niet op advies van de school
deskundigen hebben ingeschakeld, staat de school in principe open voor afstemming. Te denken valt
bijvoorbeeld aan dyslexiebehandelaar, psychologen, kinderartsen, orthopedagogen,
fysiotherapeuten, huisartsen, logopedisten. Behandeling door de betreffende deskundigen vindt
buiten schooltijd plaats, tenzij behandeling onderdeel uitmaakt van een onderwijs- zorgarrangement.
Wanneer in de thuissituatie extra ondersteuning nodig is, kan de school ouders verwijzen naar de
preventiemedewerker. Zij biedt zorg of verwijst naar de gezinswerker van de gemeente voor een
verwijzing naar een passende zorgaanbieder. Indien nodig en met toestemming van ouders vindt
afstemming plaats tussen school en de betrokken zorgpartner.
Bij regelmatig ziekmelden van een leerling, ook al is het voor slechts een dag of enkele dagen, is de
school alert omdat dit een voorspeller voor thuiszitten kan zijn. Wij volgen hierbij het protocol
ziekteverzuim van de GGD.
Ambion heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld1 en alle teamleden zijn hiervan
op de hoogte.
5 Route naar verwijzing SBO SO
Het ontwikkelingsproces van een leerling op school is een dynamisch proces. Leerling, leraar en
omgeving (school en thuis) zijn met elkaar in interactie en hebben invloed op elkaar. Bij een
verwijzing naar een andere school is er sprake van een leerling in een stagnerende onderwijs- of
leersituatie, ondanks de geboden extra ondersteuning.
Voor verwijzing naar een school voor speciaal (basis) onderwijs, vraagt de school een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Een TLV is nodig om onderwijs
te volgen op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De Commissie van Advies
van het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er
deskundigenadvies is opgesteld. Het deskundigenadvies wordt opgesteld door een onafhankelijke
orthopedagoog van het samenwerkingsverband Friesland. De school zorgt voor de aanlevering van
het dossier. Dit bestaat uit het OPP met daarin een integratief beeld van de orthopedagoog van de
BOU en de zienswijze van de ouders.
Voor de periode tussen de ontvangst van de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring S(B)O en de
beslissing op de aanvraag geldt een termijn van 6 weken. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken
worden verlengd. De toelaatbaarheidsverklaring SBO en SO is in beginsel geldig voor alle SBOscholen en SO-scholen binnen het samenwerkingsverband Friesland.
Om in aanmerking te komen voor speciaal basisonderwijs en of speciaal onderwijs heeft een leerling
een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen
van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli
2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
1
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Zorgplicht en grenzen aan de mogelijkheden van de school
Het schoolbestuur heeft zorgplicht; dat wil zeggen dat het schoolbestuur verantwoordelijk is om voor
iedere leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Dit kan op de school waar de ouders de
leerling hebben aangemeld, of op een andere school. We vinden het belangrijk dat ieder kind het
onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft. Daarbij is het van belang dat kinderen zich prettig voelen op
school, dat zij zich goed ontwikkelen en voldoende leervorderingen maken. We gaan uit van kansen
en een positief denken, mind-set theorie.
Wat kan de school?
De school heeft samengevat de volgende mogelijkheden om het onderwijs- en
ondersteuningsaanbod af te stemmen op de leerling:
- Aanpassing van het programma (hoeveelheid werk, niveau, werktempo, keuze van het werk)
- Werken in een andere methode of met andere materialen, zoals Op Eigenwijze Map
(Denkwerk/Levelwerk/Pienterkaarten)
- Differentiatie in instructie
- Groeps-overstijgende instructies
- Vooraf toetsen
- Een langer verblijf in een bepaalde groep of versnellen
- Afstemming pedagogische aanpak
- Coaching leerlingen middels kind-gesprekken
- Begeleiding vanuit Kentalis (TOS)
- Begeleiding bij ernstige enkelvoudige dyslexie (Timpaan)
- Per schooljaar per groepssamenstelling bekijken aan welke zorgbehoefte we kunnen
voldoen. Vooral bij zij-instroom.
Wat vraagt dit van de leerling?
- Een bepaalde mate van zelfstandigheid
Wat vraagt dit van de ouders?
- Een op samenwerking gerichte houding
Wanneer kan de school het niet (meer)?
Indien:
- er sprake is van verstoring van de rust en orde op school;
de zorg en begeleiding die de school kan bieden niet toereikend is voor de ontwikkeling van
de leerling;
- de begeleiding zoveel aandacht vereist, dat er sprake is van verstoring van het
onderwijsproces van andere kinderen.
Indien er twijfels zijn of de school voldoende ondersteuning kan bieden aan een kind en extra
ondersteuning is ingezet die onvoldoende bijdraagt aan de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn onder meer afhankelijk
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van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind, de omvang en samenstelling van de
groep waarin het kind geplaatst wordt en de ervaring en deskundigheden van het team. Indien het
op onze school niet (langer) lukt, om een passend onderwijsaanbod te realiseren, gaan we in overleg
met ouders andere mogelijkheden bespreken, zoals:
Een:
andere basisschool;
- andere school voor speciaal basisonderwijs;
- andere school voor speciaal onderwijs.

Een andere school voor basisonderwijs
School en ouders bepalen in overleg op welke wijze een andere basisschool benaderd wordt. De BOU
heeft hierbij een adviserende rol.
Een (andere) school voor speciaal (basis)onderwijs
Om in aanmerking te komen voor speciaal basisonderwijs en of speciaal onderwijs heeft een leerling
een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband Friesland. De Commissie van
Advies van het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er
deskundigenadvies is opgesteld. Het deskundigenadvies wordt opgesteld door een onafhankelijke
orthopedagoog van het samenwerkingsverband Friesland. De school zorgt voor de aanlevering van
het dossier. Dit bestaat uit het OPP met daarin een integratief beeld van de orthopedagoog van de
BOU en de zienswijze van de ouders. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan.

9 Plannen en ambities
De scholen van Ambion hebben acht gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader
vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs in de periode 2018-2022.
1. Versterken Vroeg Signalering
Er is een goede samenwerking met de peuterspeelzaal. Kinderen zijn vroegtijdig in beeld bij de
peuterspeelzaal en de school. De overdracht draagt bij aan een goede doorgaande lijn. Er is
afstemming over de monitoring van de ontwikkeling van peuters en kleuters. Er is kennis binnen de
BOU en de scholen over de ontwikkeling van het jonge kind. Vroegtijdig wordt het aanbod afgestemd
op de specifieke ondersteuningsbehoefte van het jonge kind.
2. Impuls handelingsgericht werken (HGW)
Er is een optimale afstemming met ouders. De administratie is minimaal en handelingsgericht. Wij
stemmen ons onderwijsaanbod en handelen af op de mogelijkheden en behoeften van kinderen.
3. Coaching on the job binnen HGPD trajecten
Binnen een HGPD traject staat de leerkracht centraal. Er is aandacht voor de ondersteuningsvraag die
de leerkracht heeft. Coaching on the job krijgt meer vorm. We maken hierbij gebruik van de expertise
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en ervaring binnen onze scholen van vakbekwame leerkrachten, intern begeleiders en
coach/beeldbegeleiders.
4. Heldere communicatie over de extra ondersteuningsmogelijkheden
Ouders weten welke extra ondersteuningsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.
Medewerkers van de scholen van Ambion weten welke extra ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
Scholen communiceren helder op welke wijze zij de extra ondersteuning bieden.
5. Kennis over opbrengsten en mogelijkheden van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT
Leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheden die digitale leermiddelen bieden voor leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte. De BOU kent de mogelijkheden en valkuilen en neemt dit
mee in de advisering binnen de HGPD.
6. Ontwikkeling naar een dekkend onderwijsaanbod in de regio Heerenveen
Ambion zorgt met de betrokken schoolbesturen en de gemeente Heerenveen voor de ontwikkeling
van een dekkend onderwijsaanbod in de regio Heerenveen. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke visie
en ambitie.
7. Onderwijs-zorgarrangementen
Een kind, een plan, een regisseur vanuit de zorg. Er is goede afstemming tussen school en de
zorgpartners. Er zijn onderwijs-zorgarrangementen op schoolniveau, groepsniveau en individueel
niveau gerealiseerd.
8. PO-VO afstemming
Doorgaande lijnen PO-VO worden versterkt. Een van de thema’s die aan bod komen is de
kansenongelijkheid in de overgang PO-VO.
Extra ondersteuning dat wij bieden in de overgang van PO naar VO is meewerken aan het project ‘de
Brug’. Dit is een project waarbij leerkrachten vanuit het PO de samenwerking zoeken met docenten
vanuit VO. De contacten met het VO zijn prima. Een keer per schooljaar is er ook een terugkoppeling
over oud-leerlingen waarbij aangegeven wordt of wij een goed advies hebben gegeven en of ze opof afgestroomd zijn. De leerlingen in groep 8 krijgen les in de overgang naar het VO; wat komt er
allemaal bij kijken? Leren plannen etc. Tot slot hebben ze ervaring opgedaan bij het werken met ICT
en hebben geleerd zich te presenteren.
Voor een nadere toelichting op de ‘Plannen en ambities’ en de uitwerking daarvan wordt verwezen
naar het schoolplan en het schooljaarplan van de school.
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Bijlage I Samenwerkingsrelaties ketenpartners
Jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige screent alle kinderen in groep 2 en in groep 7 op hun
lichamelijke en sociale ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook kinderen uit andere groepen worden
gezien.
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werkers bieden onder andere lichte opvoedingsondersteuning.
Ambulante begeleiding vanuit het Landelijk Speciaal Onderwijs cluster 1 en 2
Als een leerling met een auditieve en/of communicatieve beperking extra ondersteuning behoeft kan
er een beroep worden gedaan op de ambulant begeleiders van Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster
2). De school kan ook ambulant begeleiders inschakelen voor preventieve ondersteuning voor een
hulpvraag op het betreffende expertisegebied.
Steunpunt Noord
Als kinderen vanwege ziekte langdurig thuis zijn, kan de consulent onderwijs aan zieke kinderen
onderwijs verzorgen in de thuissituatie.
Dyslexie
De Tjongerschool werkt nauw samen met Timpaan.
Andere functionarissen waarmee wordt samengewerkt:
-

Leerplichtambtenaar
Politie
Onderwijsconsulent
Cedin
Externe specialistische hulp waar nodig
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