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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

Voorzieningen

De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
• Leraar / mentor
• Leerlingbegeleider
• Ondersteuningscoördinator

Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar:

Specialisten
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar:
Op school
• Autisme-specialist
• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider
• Dyscalculiespecialist
• Dyslexiespecialist
• Faalangstreductietrainer
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist
• Orthopedagoog
• Psycholoog
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Psycholoog
• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper

Op school
• Time-out voorziening (met begeleiding)
• Lenteschool
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Autiklas / structuurgroep
• Trajectgroepvoorziening
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound)
• voorziening reintegratie van thuiszitters

Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
• Aanbod dyscalculie
• Aanbod dyslexie
• Aanbod executieve functies
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden
• Er is geen onderwijsaanbod aanwezig voor specifieke
ondersteuning binnen het samenwerkingsverband,
bestuur of derden

Onze visie op ondersteuning

Sterke punten in onze ondersteuning

Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op hun
toekomst in een snel veranderende wereld waarin grenzen
vervagen. Verdraagzaamheid, respect en openheid zijn de
uitgangspunten voor ons handelen. Onze school is algemeen
toegankelijk, ruimte gevend voor de verschillende
levensbeschouwelijke en culturele stromingen. Gezien de
ontwikkeling binnen het passend onderwijs is de
(onderwijs)ondersteuning een integraal onderdeel van het
onderwijsleerproces.
Wij werken vanuit de bedoeling en leidende principes;
Bedoeling:
Op de RSG Tromp Meesters ontwikkelen leerlingen zich in
een inspirerende omgeving tot jonge mensen die zelfbewust
open staan voor hun volgende stap in de samenleving.
Leidende principes:
1. We handelen vanuit de overtuiging dat elke leerling succes
kan hebben
2. We stimuleren de eigen talenten en kwaliteiten van alle
leerlingen
3. We denken en handelen in mogelijkheden en oplossingen
4. We verbinden ons met elkaar en met de buitenwereld

De school biedt leerlingen met ondersteuningsbehoeften een
passende plek in het onderwijs. Binnen de school is een
Expertiseteam werkzaam op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag. Leerlingen kunnen op
didactisch en sociaal emotioneel gebied begeleiding krijgen
tijdens flexuren door docenten en/of leerlingbegeleiders in
het Onderwijs Atelier. Het Onderwijs Atelier is een vast lokaal
met een vast team, het Expertiseteam. Het Expertiseteam
bestaat uit de ondersteuningscoördinator,
leerlingbegeleiders, orthopedagoog/ generalist, toegepast
psycholoog, dyslexiecoördinator en dyscalculiecoördinator. In
het Onderwijs Atelier begeleiden we leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben zodat zij het regulier onderwijs
kunnen blijven volgen.

Grenzen aan onze ondersteuning

Onze ambities en ontwikkeldoelen

De RSG Tromp Meesters staat voor het waarborgen van de
veiligheid van de leerlingen en het personeel. Als deze in het
gedrang komt zal de school genoodzaakt zijn om te zoeken
naar een meer passende onderwijsvorm voor de leerling. Bij
intensieve individuele ondersteuning overleggen we met alle
betrokkenen of de ondersteuning en het onderwijs op de
RSG Tromp Meesters nog toereikend is voor de ontwikkeling
van de leerling. Mocht dit niet meer toereikend zijn dan
zoekt de school in samenwerking met de ouders en de
leerling naar een passende onderwijsplek.

We begeleiden leerlingen met ondersteuningsbehoeften zo
optimaal mogelijk, zodat zij zich in het regulier onderwijs
kunnen ontplooien en ontwikkelen. Hierbij staan
succeservaring en het aanleren van vaardigheden om
volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij
centraal.

