
 

 

 

  

Contactpersoon Voorzieningen 
De taak om ouders te betrekken bij 
ondersteuning ligt bij: 

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Leraar / mentor  
 
 

 Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• Rekenklas 

• Structuurlokaal 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Observatieklas 

• VAVO (Rutte-leerlingen) 

• Tussenvoorziening OPDC Track013 (incl. 
TopTrack & BackOnTrack) 

 

Specialisten Onderwijsaanbod 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen 
beschikbaar: 
 
Op school 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• Overstapcoach 

• Pedagogisch medewerker Structuurlokaal 

 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Begeleider passend onderwijs / ambulant 
begeleider 

• Orthopedagoog 

• Schoolcontactpersoon van het 
samenwerkingsverband 

• Leerplichtambtenaar 

• GGD-Jeugdarts 

• Schoolmaatschappelijk werker 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd 
aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod spraak/taal 

Passend Onderwijs op Beatrix College 

Ouderrapport  
2022-2023 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een 
beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 
 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

 



 

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 

Ieder kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. De behoefte aan extra 
ondersteuning mag geen beletsel zijn. Het Beatrix College heeft een ‘light’ 
ondersteuningsprofiel, gericht op reguliere en getalenteerde kinderen al dan niet met 
een lichte pedagogische en/of didactische of lichamelijke ondersteuningsbehoefte.  
In de visie van het Beatrix College staat de leerling en zijn/haar leerproces centraal. Wij 
verrichten ons werk vanuit het pedagogische uitgangspunt dat iedere leerling het 
maximale uit zichzelf wil halen. De school is er om dit proces te ondersteunen.  
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gemiddelde leerling niet bestaat. Ieder kind is 
uniek en verdient maatwerk. Natuurlijk, iedere leerling moet zijn diploma behalen, maar 
de manier waarop hij dat doet is afhankelijk van eigen keuzes. Wij werken vanuit onze 
kernwaarden betrokkenheid, betrouwbaarheid en bevlogenheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Het Beatrix College onderscheidt zich op het gebied van ondersteuning door: 

• een overstapcoach die extra ondersteuning biedt aan leerlingen die de overstap 
van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO) als heel 
groot ervaren. 

• begeleiders hoogbegaafdheid die d.m.v. de programma’s Beagaafd en Talentum 
(hoog)begaafde leerlingen begeleiden.  

• leerlingbegeleiders die trainingen sociale vaardigheden, faalangst en 
examenvrees aanbieden.  

• een structuurlokaal waar leerlingen begeleid worden die tijdelijk om wat voor 
reden dan ook niet in de reguliere lessen meekunnen of -willen. 

• remedial teachers die leerlingen begeleiden met dyslexie of dyscalculie en 
remedial teaching geven op het gebied van taal en wiskunde. 

Er zijn specialisten in school beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband en/of de 
gemeente. Er wordt samengewerkt met de schoolmaatschappelijk werker, begeleiders 
passend onderwijs, het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, schoolarts, 
medewerkers GGZ, jongerenwerk en andere betrokken zorgketenpartners. De lijnen zijn 
kort. 
 
 

   



 

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 

Het Beatrix College heeft een ‘light’ ondersteuningsprofiel, gericht op reguliere en 
getalenteerde kinderen al dan niet met een lichte pedagogische en/of didactische 
ondersteuningsbehoefte. De school is beperkt in staat om op maat 
onderwijsarrangementen aan te bieden aan individuele leerlingen, altijd binnen het 
perspectief van een hele klas en de grenzen van het reguliere onderwijs. Er kan in 
beperkte mate begeleiding plaatsvinden buiten de klas. Hierbij gaat het steeds om een 
bescheiden vorm van hulpverlening. Als uitgebreide, gespecialiseerde hulp nodig is, 
neemt de school contact op met de ouders/verzorgers.  
Voor zwaardere zorg en ondersteuning is de school niet toegerust. Ook zijn er bij ons 
geen speciale ‘kleinere’ klassen.  
Voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften die buiten de grenzen van de 
ondersteuningsprofiel van het Beatrix College gaan, kan worden besloten om een ander 
traject in te gaan. Binnen het samenwerkingsverband kan de samenwerking met 
Track013 worden benut of kan er worden uitgeweken naar een andere (reguliere of 
speciaal onderwijs) school waar op een meer passende manier de leerling kan worden 
ondersteund in een succesvolle(re) schoolloopbaan.   
 

  

Het Beatrix College heeft ambities / ontwikkeldoelen ten aanzien van de 
ondersteuningsmogelijkheden op de volgende gebieden: 

• Coaching van leerlingen  

• Vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften door vakdocenten en 
coaches 

• Intensivering van de samenwerking met en het in de school halen van de GGD 
jeugdarts en de leerplichtambtenaar (LPA) 

• Inzicht krijgen in de extra ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen 

• Intensievere samenwerking tussen leerlingbegeleiders en teamleiders m.b.t. 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

• Vroegtijdig leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bespreken in een 
multidisciplinair overleg (OTO+) waardoor deze leerlingen sneller passende 
ondersteuning binnen of buiten school krijgen 

• Een beschrijving van de basis- en extra ondersteuning van het Beatrix College 

 
 

 


