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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
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting. 

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind

Contactpersoon

Leerkrachten
Intern begeleider
Bouwcoördinator
Directeur

De taak om ouders te betrekken bij
ondersteuning ligt bij:

Voorzieningen

RID - dyslexie
Kinderfysiotherapie
Bibliotheek op school

Onze school heeft de volgende voorzieningen
beschikbaar:

Specialisten

Rekencoördinator
Leescoördinatoren
Kanjercoördinator
Hoogbegaafdheidcoördinator

Consulent passend onderwijs
NT-2-specialist
Orthopedagoog
Playing for succes
Jeugdconsulent vanuit de gemeente

Deze specialisten zijn beschikbaar:
Op school:

Via derden:

Aanbod

Aanbod dyslexie / dyscalcullie
Aanbod laagbegaafdheid
Aanbod meer- en hoogbegaafdheid
Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling
Aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling
Preventieve signalering van leer- opgroei-
en opvoedproblemen

Aanbod NT2
Aanbod slechthorenden
Aanbod slechtzienden
Aanbod spraak/taal

Dit aanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig:

Via derden:



Visie op ondersteuning
Passend Primair Onderwijs Noord-
Kennemerland (PPO-NK) is een regionaal
samenwerkingsverband van 13 schoolbesturen
en 102 scholen voor primair en speciaal
onderwijs in de gemeenten Alkmaar, Bergen,
Dijk en Waard en Heiloo. In onze regio gaan
elke dag ruim 21.000 kinderen naar school. Van
hen geven we 1.650 kinderen passend
onderwijs. Passend onderwijs voor het
basisonderwijs doen we samen. Iedereen heeft
hierin een rol. Het succes van ons werk wordt
bepaald door het vertrouwen in elkaar, een
menselijke aanpak en het geheel van onze
gezamenlijke inspanningen. Een kind is immers
één geheel en niet onderverdeeld in schotten
van ieders specialisme. Tegelijkertijd zijn we
ook een netwerkorganisatie en gemeenschap
met een groot hart voor de kinderen en elkaar.
Wij stimuleren dat - kinderen, ouders, scholen,
besturen, gemeenten en professionals in zorg
en opvang - nauw samenwerken.

Sterke punten in onze ondersteuning

Grenzen aan onze ondersteuning

Grensoverschrijdend, agressief gedrag
Depressies
Psychiatrische stoornissen
Gebarentaal
Braille

Onderstaande ondersteuning kunnen wij niet
schoolbreed bieden:

Presenteren met lef: 
Muziek; dit wordt wekelijks in alle groepen
aangeboden en 5x per jaar voeren alle
groepen een muziekpresentatie op voor
elkaar
Techniek: In ons Techlab krijgen kinderen
techniekonderwijs. Hierbij worden alle 21e
eeuwse vaardigheden ingezet.

Wij streven ernaar dat elke leerling zich bij ons
op school veilig kan voelen en gerespecteerd
wordt zoals hij/zij is. Ons doel is ieder kind zich
zo ver mogelijk kan ontwikkelen binnen zijn
eigen mogelijkheden. 

Op kindcentrum De Duif mag je laten zien wat
je kunt! Door te spelen, succes te ervaren en
plezier te beleven, ontwikkelen kinderen
zelfvertrouwen en leren ze hun gevoelens te
tonen. Wij bieden kinderen een ‘breed podium’
aan zodat ze leren om een stapje meer te
kunnen en durven zetten.

We werken met leerkrachten, een intern
begeleider en een directeur die in staat zijn om
aan deze basisondersteuning te voldoen. We
streven ernaar dat iedere leerling binnen onze
school de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De
ondersteuning moet toereikend zijn voor
leerlingen zodat zij kunnen functioneren
zonder dat de eigen veiligheid of die van hun
omgeving in het geding komt.

Naast de basisondersteuning die wij op school
bieden voor alle leerlingen is er op De Duif ook
aandacht voor:

Teamleden van de groepen 1-2-3
implementeren samen met pedagogisch
medewerkers van de peuteropvang en
buitenschoolse opvang de ontwikkelde visie
op leren van het jonge kind (2-7 jaar)
Wij werken voortdurend aan onze kwaliteit
middels het 3-jarige traject ‘De betere
basisschool’. Ontwikkelteams hebben
beleidsplannen opgesteld voor rekenen,
lezen, instructie en het pedagogisch klimaat
in de groep. 
Wij ontwikkelen een aansprekend
leeraanbod voor beter presterende
leerlingen.
Wij willen de presenterende vaardigheden
verder ontwikkelen, mede door inzet van
een nieuwe methode voor beeldende
vorming
Ook willen wij verdere professionalisering
van ons muziekonderwijs realiseren

Onze ambities en ontwikkeldoelen


