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Maar altijd wordt per kind gekeken naar de opvangmogelijkheden. Wat er mogelijk is hangt ook af van:

•
•
•
•

De deskundigheid die wordt gevraagd van het personeel.
De groepsgrootte.
Het schoolgebouw en de mogelijkheden in dat gebouw.
Hoeveel leerlingen al extra ondersteuning krijgen op
een school.

Ambities
Elke school bedenkt steeds voor een periode van vier jaar
welke ambities ze heeft, dus wat ze wil bereiken.
Per schooljaar wordt bedacht hoe aan die ambities wordt
gewerkt. Niet elke school stelt dezelfde doelen. Maar al
onze scholen willen de ondersteuning aan leerlingen
steeds weer verbeteren.

Het expertisecentrum van SOOOG
Alle SOOOG scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Provincie Groningen.
Dit samenwerkingsverband heeft ons extra geld gegeven
voor de extra ondersteuning. Met een deel van dit geld
hebben wij een expertisecentrum opgezet. Als onze
scholen hulp nodig hebben bij de extra ondersteuning aan
leerlingen, kunnen ze bij het expertisecentrum terecht.
Het expertisecentrum werkt nauw samen met onze
scholen voor speciaal (basis)onderwijs en met partners in
de jeugdzorg. Het expertisecentrum helpt bij het maken
van arrangementen voor extra ondersteuning op de eigen
school. En als dat nodig is bij de doorverwijzing naar een
andere (speciale) school. Als er extra ondersteuning nodig
is helpt het expertisecentrum ook bij het maken van een
individueel Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de
leerling. In het OPP staat:

•
•
•
•

Wat de leerling nodig heeft om zijn (eind)doelen te
halen.
Wat de leerkracht nodig heeft om de leerling hierbij
te ondersteunen.
Wat de school nodig heeft om dit te kunnen realiseren.
Wat ouders nodig hebben om de leerling hierbij te
ondersteunen.

Meer informatie: www.sooog.nl

In het expertisecentrum werken specialisten zoals een
orthopedagoog en ambulante begeleiders speciaal onderwijs. Ook andere specialisten kunnen worden ingeschakeld. Zoals een ergotherapeut, een schoolmaatschappelijk
werker of een speltherapeut. Het expertisecentrum kan
ook tijdelijk onderwijsassistenten inzetten voor ondersteuning in de eigen school.

Aanmelding en plaatsing van leerlingen
Minimaal 10 weken voor de datum waarop uw kind naar
school gaat moet u uw kind schriftelijk aanmelden. U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan een school in
de buurt zijn of een school wat verder weg, die u meer
aanspreekt. Na de aanmelding wordt bekeken of er extra
ondersteuning nodig is. Daarvoor is informatie nodig van u
als ouders en eventueel van de school waar uw kind eerst
op zat, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
Scholen hebben zes weken de tijd om te besluiten of ze
uw kind toelaten. Als dat nodig is kunnen ze nog vier
weken extra de tijd nemen voor hun beslissing. Dat laat
de school dan aan u als ouders weten.
De zorgplicht van de school geldt niet:

•
•

Als ouders het niet eens zijn met de grondslag van
de school.
Als er geen plaats meer is op school.

Zodra uw kind 3,5 jaar is kunt u het aanmelden. U wordt
samen met uw kind uitgenodigd op school. U geeft de
school informatie over uw kind. Hierbij hoort u ook te vertellen of uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft, als u
dat al weet. Samen bepaalt u wanneer uw kind kan komen
kennismaken. In totaal mag dit maximaal vijf dagdelen.
Als uw kind niet wordt toegelaten op een school kan het
natuurlijk zo zijn dat u het daar niet mee eens bent. U kunt
dan op verschillende manieren bezwaar maken. Als u
bezwaar wilt maken kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de school waar het om gaat of het SOP van de school
raadplegen voor meer informatie (zie www.sooog.nl).

“Bekijk de
ondersteuningsm
ogelijkheden
van al onze sch
olen op
www.sooog.nl”

Passend
onderwijs
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scholen
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Beste ouders
en verzorgers...
Elke school is verplicht passend onderwijs te bieden.
Wat passend onderwijs precies is en wat dit voor u en
uw kind betekent leest u in deze folder.
De wet op passend onderwijs is ingevoerd op 1 augustus
2014. Passend onderwijs betekent dat de school zich aan de
leerling aanpast en niet andersom. De bedoeling van deze
wet is dat meer kinderen naar een gewone school gaan en
dat minder kinderen naar het speciaal onderwijs hoeven.

Zorgplicht
Als ouder kunt u niet meer van het kastje naar de muur
gestuurd worden. Elke school waar een kind door ouders
wordt aangemeld, moet zorgen voor een goede schoolopvang. Dit heet zorgplicht. Maar zorgplicht betekent niet dat
de school verplicht is om uw kind te plaatsen. Elke school
moet heel goed onderzoeken of zij uw kind kan geven wat
het nodig heeft. Daarom is het erg belangrijk dat u de
school alle informatie over uw kind geeft die belangrijk kan
zijn. Als de school denkt dat ze uw kind niet de juiste begeleiding kan geven, dan gaat de school op zoek naar een andere school. Dit kan een andere basisschool zijn of een
school voor speciaal (basis)onderwijs. Alles wordt altijd met
u overlegd.

Wie is SOOOG?

Wij zijn Stichting Openbaar Onderwijs Oost
Groningen: SOOOG. Onder ons bestuur vallen
22 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs.
De scholen staan in de gemeenten Bellingwedde,
Oldambt en Pekela met in totaal ongeveer 3000
leerlingen en rond de 300 medewerkers. SOOOG
biedt op alle scholen eigentijds onderwijs en wil
ouders actief betrekken bij de school.

Het School
Ondersteuningsprofiel
Elke school moet een School Ondersteuningsprofiel (SOP)
hebben. In het SOP staat precies welke ondersteuning een
school kan bieden. Dit kan u helpen bij het kiezen van een
school en bij het overleg met die school. Hieronder ziet u in
het kort wat er in het SOP staat:

•
•
•
•

De ondersteuning die de school aan alle leerlingen kan
bieden (basisondersteuning).
De ondersteuning die de school kan bieden aan leerlingen
die speciale hulp nodig hebben (extra ondersteuning).
Waar de grenzen voor de school liggen in de opvang van
leerlingen.
Welke ambities de school voor de komende jaren heeft.

Hieronder leggen we de inhoud van het SOP verder uit.
Als u meer wilt weten over de ondersteuningsmogelijkheden
van elke school dan kunt u op de website van SOOOG kijken:
www.sooog.nl. Daar staan al onze scholen op een rijtje.
Bij elke school kunt u doorklikken naar het SOP van de school.

Basisondersteuning
Basisondersteuning is het onderwijs en de ondersteuning die
de school zelf aan alle leerlingen kan geven. Deze ondersteuning krijgt uw kind meestal in de eigen klas en van de eigen
leraar. Basisondersteuning is bedoeld voor bijvoorbeeld:

•
•
•

Kinderen met een hogere of juist wat lagere intelligentie.
Kinderen met dyslexie (leesproblemen) of dyscalculie
(rekenproblemen).
Kinderen met lichte gedragsproblemen.

SOOOG: voor talent
in ontwikkeling!

In elke groep kan op (maximaal) drie niveaus les worden
gegeven. Elke leerkracht werkt met groepsplannen en als
dat nodig is met aanvullende plannen per leerling. De leerkracht is de deskundige. Op school wordt de leerkracht
ondersteund door bijvoorbeeld de intern begeleider, een
taal- en rekenspecialist en een veiligheidscoördinator.

Extra ondersteuning
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft krijgt het een
arrangement. Een arrangement is een soort pakket op
maat, met daarin alles wat uw kind nodig heeft. Voor ieder
kind kan het arrangement dus weer anders zijn. Er zit
bijvoorbeeld begeleiding van een deskundige in, speciaal
lesmateriaal of aanpassing van de werkplek van uw kind.
Arrangementen worden door scholen zelf aangeboden of
door bijvoorbeeld speciaal (basis)onderwijs in de regio.
Extra ondersteuning kan de hele tijd worden gegeven,
of voor een kortere tijd. Extra ondersteuning is bedoeld
voor leerlingen met complexe speciale onderwijs-ondersteuningsbehoeften.

Grenzen aan ondersteuning
Geen enkele school kan alle kinderen opvangen. Elke
SOOOG school stelt grenzen aan de ondersteuning. Die
hoeven niet voor elke school hetzelfde te zijn. De grens
wordt bijvoorbeeld getrokken bij kinderen die:

•
•

•
•
•

Door hun gedrag de rust en veiligheid van de andere
kinderen vaak verstoren.
Door hun (lichamelijke) handicap erg veel verzorging en
behandeling nodig hebben. Of die een motorische beperking hebben waar de school aanpassingen voor
moet doen die ze niet kan doen.
Niet genoeg kunnen meedoen aan de activiteiten op
school omdat leren voor hen moeilijk is.
Blind/slechtziend of doof/slechthorend zijn.
Nog geen goed Nederlands spreken omdat ze uit het
buitenland komen.

“Passend onderw
ijs betekent
dat de school zich
aan de leerling
aanpast en niet an
dersom”

