Samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel van De Ontmoeting
Passend onderwijs en onze school
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs
Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten
Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende
onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat
aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.
Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij
vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te
benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar
verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan
daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school. Dat is Mevr. Van Wijngaarden.
Basisondersteuning
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat
beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het
samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de
basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat
houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling
afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal
preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren.
Voor onze school geldt dat de basisondersteuning ook vooral is gericht op het taalonderwijs, een goede
zorgstructuur en doorgaande lijn dragen hier aan bij.
Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door persoonlijke doelen te stellen
aan leerlingen. Leerlingen krijgen indien nodig een ontwikkelingsperspectief om ze nog beter te kunnen
volgen.
De komende periode gaan we binnen de basisondersteuning extra aandacht geven aan dyslexie en
rekenproblemen. Verder blijven wij ons verdiepen in het woordenschat- en taalonderwijs.
Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning.
Ook onze school biedt extra ondersteuning in de vorm van remdialteaching. Tevens zijn wij een
neveninstroom school. Dit houdt in dat wij onderwijs geven aan leerlingen die rechtstreeks uit het
buitenland komen. Indien nodig bieden wij (hen) een eigen leerlijn.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind
de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een
arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat
altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook
zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.

Neveninstroom groep
Op CBS ‘De Ontmoeting’ hebben we regelmatig te maken met kinderen die het Nederlands nog niet of
nog niet voldoende beheersen. Wanneer deze kinderen bij ons op school komen, worden zij gedurende
het eerste jaar vijf dagen per week opgevangen in de neveninstroom groep. Op school noemen wij dit de
taalklas. Hier ligt de prioriteit op het leren van de Nederlandse taal, maar wordt ook rekenen
aangeboden. Nadat het kind 10 maanden onderwijs heeft gevolgd, wordt het door een medewerker van
het Haags Centrum Onderwijs (HCO) getoetst, waarna de leerling eventueel uitstroomt. Het streven is
dat de kinderen na een jaar het Nederlands dermate beheersen dat zij het onderwijs in de klas
voldoende kunnen volgen. Wanneer deze doelstelling gehaald wordt, ontvangen zij het diploma
Nederlands. Op basis van hun leeftijd en hun rekenniveau worden zij naast de taalklas ook ingedeeld in
een stamgroep. Dit is de groep waarmee de kinderen zwemmen en eventueel gymmen. Ook is dit de
groep waar ze hoogst waarschijnlijk naar uitstromen bij het behalen van het diploma Nederlands.
Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg
met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van
onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een
gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het
samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch
een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

