
 

   

Passend Onderwijs op CSG De Lage Waard, locatie vmbo/mavo 

Ouderrapport  
2020-2021 

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: 

• Leraar / mentor  

• Zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Jeugdhulp in de school 

• Structuurgroep gericht op autisme problematiek 
• Leerwerktraject 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• NT2-klas (deeltijd) 

• Time-out voorziening (met begeleiding) 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 
Sociale vaardigheidstrainer 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

• Agressieregulatietrainer 

• Studievaardigheidstrainer 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Laagbegaafdenspecialist 

• NT2-specialist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• TOS specialist 

• LZ/LG specialist 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyslexie onderzoek 

• Aanbod NT2 



 

   

 

 

 

   
   

   
   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 Passend onderwijs betekent voor ons dat we maatwerk 
bieden aan leerlingen. Wij weten ons geïnspireerd door ons 
geloof en leven in de overtuiging dat iedere leerling uniek is. 
Iedere leerling verdient een plek die recht doet zijn of haar 
mogelijkheden en talenten. Daarbij houden we rekening met 
eventuele ondersteuningsbehoeften. Met een betrokken en 
bekwaam team van leraren én een zeer breed 
onderwijsaanbod, zorgen we ervoor dat leerlingen hun talent 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. 
 
Leerlingen krijgen de ruimte om te groeien op hun eigen 
manier. Voor leerlingen die extra uitdaging zoeken, bieden 
we allerlei extra projecten op het gebied van kunst, ICT, 
techniek, muziek en sport. 
 
Goede begeleiding vinden wij van groot belang. Dat bieden 
wij op school door allerlei vormen van ondersteuning. Hierbij 
vinden we nauwe samenwerking tussen leerling, ouder en 
school essentieel. 
 
Ons doel is om zo veel mogelijk leerlingen onderwijs dichtbij 
hun ‘thuis’ te bieden. Als dat buiten ons vermogen ligt, 
zoeken we met elkaar binnen ons samenwerkingsverband 
naar een andere passende onderwijsplek. 
 
 

  
 Op onze school dragen we zorg voor een veilige omgeving 
waarin rust en regelmaat gewaarborgd zijn. Naast goed 
onderwijs bieden we maatwerk aan leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Mentoren signaleren dit en 
bieden de nodige ondersteuning. We vinden de 
samenwerking in de driehoek van leerling-ouders-school 
cruciaal. Daarbij richten we ons continu op verbinding en 
hanteren we korte lijnen. 
 
Op alle onderwijsniveaus hebben we een speciaal aanbod 
voor leerlingen om hun persoonlijke ontwikkeling te 
stimuleren. 
 

• Talent XL (vmbo basis/kader):  
programma van leren door te    doen. 

• Meer mavo, meer keuze, meer sport:  
Een paar uur per week een eigen keuzeprogramma 

• Zorgklas en LWOO:  
Gewoon onderwijs, met een eigen aanpak. 

 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 CSG De Lage Waard wil voor iedere VMBO leerling een 
goede onderwijsplek bieden. Waar nodig bieden we 
ondersteuning op maat. Veiligheid voor al onze leerlingen 
staat voorop. Op het moment dat de veiligheid van leerlingen 
of docenten in het geding is of leerlingen onvoldoende tot 
ontwikkeling komt, zoeken wij in overleg met ouders en 
samenwerkingsverband naar andere passende 
mogelijkheden voor een kind.  
 
 

  
 Jaarlijks evalueren we onze ambities en doelen en trekken 
we conclusies. Op basis daarvan stellen we onze doelen bij of 
werken we aan nieuwe doelen. 
• We werken voortdurend aan de interne bewustwording 

met betrekking tot onze zorgstructuur. De spil van de 
begeleiding ligt bij leraren en mentoren. 

• We willen leerlingen meer bewust maken van hun 
‘eigenaarschap’ en zo stimuleren dat ze de regie nemen 
over hun eigen (leer)proces. 

• We verstevigen de samenwerking met en betrokkenheid 
van ouders als ervaringsdeskundige en partner. 

  
 
 

 


