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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs 
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft 
een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het 
om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 

Contactpersoon 
 Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autiklas / structuurgroep 

• Gedragsgroep 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Impulsklas 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• NT2-klas 

• Voorschool 

• Nieuwkomersklas 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Dyslexiespecialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Intern begeleider 

• Jonge kind specialist 

• Leerkrachtondersteuner 

• Logopedist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Onderwijsassistent 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Ergotherapeut 

• Kindercoach 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs 

• Consulent passend onderwijs 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Laagbegaafdenspecialist 

• NT2-specialist 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• op vraag van de scholen zijn diverse specialisten 
beschikbaar 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Aanbod spraak/taal 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 



 

   

 

 

 

   
   

   

   
 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 De visie van De Molenwiek is vormgegeven in een molen. 
Iedere wiek staat voor een blik in de toekomst. Deze wieken 
zijn met elkaar verbonden en wij houden de wind eronder. 
De wieken draaien: de school is in ontwikkeling.   
Op de Molenwiek is een kind 

• blij en trots 

• betrokken en wijs 

Op de Molenwiek heeft een kind  

• een basis van steun en vertrouwen vanuit ouders en 
leerkrachten  

• een brede ontwikkeling van talenten 

We kunnen de basisondersteuning bieden. We merken tegen 
de grenzen van onze zorg aan te lopen. Daarom is onze 
school in ontwikkeling. We willen nog beter aansluiten bij de 
behoefte van de individuele leerling. 
We zijn dan ook in februari 2019 gestart met een startfase 
groep 3. Op deze manier kunnen we per vakgebied kinderen 
een half jaar laten versnellen en vertragen en doen we recht 
aan de ontwikkelfase van een leerling. Ook in februari 2019 
zal er een nieuwe groep 3 opgestart worden.  
Vanuit een innovatiebudget van het samenwerkingsverband 
is een impulsklas opgezet onder de naam Windkracht X.  Dit 
is een groep voor leerlingen met een specifieke 
onderwijsondersteuningsvraag. Zij hebben een speciaal 
onderwijsarrangement nodig wat binnen deze groep 
vormgegeven kan worden. In deze groep kunnen deze 
leerlingen gerichte instructie, begeleiding en ondersteuning 
krijgen bij hun onderwijsondersteuningsvraag. Het doel is om 
een voorziening te realiseren tussen SBO en BO. 
 
 

  
 De school heeft een opgeleide intern begeleider, een 
gedragsspecialist met licentie voor rots en water trainingen 
en een kindercoach. De gedragsspecialist is ook de leerkracht 
van de Windkracht X groep. De kindercoach wordt ingezet 
wanneer er een hulpvraag is. Verder werkt de Molenwiek met 
goed opgeleide leerkrachten die zorgvragen kunnen 
managen. Daarnaast hebben we nauw contact met de 
ergotherapeut. Zij is wekelijks aanwezig om de leerkrachten, 
daar waar nodig, te ondersteunen. Ook bieden we logopedie 
aan in Wiek A.  
Alle dagen is er ondersteuning aanwezig door 
onderwijsassistenten en/ of leerkrachtondersteuners per 
Wiek. 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 De school heeft een team met specialisten in huis. Ons 
streven is dan ook om voor ieder kind 'de mooiste weg' te 
creëren. We bemerken, dat in de beschikbare tijd en de 
groepsgrootte beperkingen zitten aan de beantwoording van 
zorgvragen. Per zorgvraag wordt bekeken of wij die zorg 
kunnen bieden. Daarmee wordt dus niet alleen rekening 
gehouden met de type zorgvraag, maar ook met de 
omstandigheden (groepsgrootte, andere zorgvragen in de 
groep, aard van de zorg/ begeleiding). 
 
 

  
 Onze ambitie is van meer groepsgestuurd werken naar 
individuele leerlijnen, waardoor we straks voor meer 
kinderen thuis nabij onderwijs kunnen verzorgen. 
 
 

 


