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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  

• Intern begeleider  

• Zorgcoördinator  

• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Voorschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

• NT2-klas 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Intern begeleider 

• Jonge kind specialist 

• NT2-specialist 

• Onderwijsassistent 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Consulent passend onderwijs 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Logopedist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Orthopedagoog 

• P2O’er (externe begeleider) 

• Psycholoog 

• Taal-/leesspecialist 

• Begeleider passend onderwijs 

• op vraag van de scholen zijn diverse specialisten beschikbaar 

 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 

• Aanbod NT2 

• Aanbod spraak/taal 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 



 

   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 
 We bieden in hoge mate basisondersteuning aan. Er is een 
onderwijsassistente, een NT2 docent en er zijn geregeld stagiaires van 
diverse opleidingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Op Al Amana Hoorn proberen wij de leerlingen zo lang en goed mogelijk zelf 
te begeleiden, binnen de verantwoorde grenzen. Daardoor wordt bij het 
aannemen of verwijzen van de leerlingen de volgende vraag gesteld: is Al 
Amana Hoorn de passende plek voor de leerling? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt er eerst gekeken naar onze 
werkwijze binnen de school: 

• Wij werken op verschillende niveaus binnen de groepen: 
instructie-onafhankelijke groep, basisgroep en instructie-
afhankelijke groep.  

• Wij werken met groepsplannen en deelplannen 

• Wij maken gebruik van het ondersteuningsteam, 

• Wij werken, indien nodig met OPP’s binnen school, 

• Ons streven is om de klassen met een max. van 25 leerlingen te 
houden, 

• Wij hebben onderwijsassistente binnen de school, 

• Wij hebben een NT2-docent op school, 
 
Dit betekent dat de meeste leerlingen mee kunnen in ons 
onderwijs. Soms kan het zijn dat er toch getwijfeld wordt of deze 
school wel dé juiste plek is voor sommige leerlingen: het vinden 
van de balans tussen de hulpvraag van de leerling en de 
(on)mogelijkheden van de school. 

 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Op Al Amana Hoorn proberen wij de leerlingen zo lang en goed mogelijk zelf 
te begeleiden, binnen de verantwoorde grenzen. Daardoor wordt bij het 
aannemen of verwijzen van de leerlingen de volgende vraag gesteld: is Al 
Amana Hoorn de passende plek voor de leerling? 
Onze grens aan de zorg wordt bereikt als: 

• Er wordt geconstateerd dat de leerling zich onvoldoende 
ontwikkeld, nauwelijks groei laat zien, dus (bijna) niet meer 
leerbaar is ondanks de hulp die is aangeboden, 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling in het geding komt, dus als 
de leerling zich niet meer prettig voelt bij ons op school 

• Óf als de leerling structureel grensoverschrijdend gedrag 
vertoont: (ernstige) gedragsproblemen die leiden tot (ernstige) 
verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep, 

• De ouders niet meewerken met een (vrijwillig) traject en wij de 
leerling hierdoor niet goed kunnen begeleiden, 

• Er een hoog verzuim is, waardoor de misgelopen onderwijstijd 
niet meer in te halen valt, 

• Er een lichamelijke of verstandelijke beperking is, waarbij wij de 
nodige zorg niet kunnen bieden.  

Samen met de directie, intern begeleider en het team/desbetreffende 
leerkracht(en) wordt de afweging voor het wel/niet aannemen en verwijzen 
SBO/SO overwogen. Hierbij wordt om hulp/advies gevraagd bij het 
ondersteuningsteam. De school maakt uiteindelijk de beslissing of er op Al 
Amana Hoorn, met de overweging van de bovenstaande punten, onderwijs 
aangeboden kan worden die passend  is bij de (hulp)vraag van de leerling, 
met als het streven dat het belang van alle leerlingen voorop staat. 
  
 

  
 Al Amana Hoorn heeft de volgende ontwikkeldoelen behaald: 

• Scholing in het 'Directe Instructie Model' (DIM), sinds schooljaar 
2016-2017 

• Scholing en invoering van 'KIJK!-registratie' en 'KIJK op sociale 
competenties', in schooljaar 2016-2017 

• Scholing 'De Vreedzame School' (DVS) afgerond in schooljaar 
2018-2019 

• In schooljaar 2018-2019 gestart een pilot 'Spelbegeleiding ouder-
kind' o.l.v. een speltherapeute.  

• Traject 'Beweegwijs' gestart in schooljaar 2018-2019 om de 
sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen > verbinding van 
het onderwijs van binnen naar buiten en het zichtbaar maken van 
onderwijsdoelen: sport en spel, techniek, rekenen, 
natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen 
een rijke ontwikkelomgeving 

• In schooljaar 2018-2019 gestart met de aanpak 'Gezonde School' 

• In schooljaar 2018-2019 gestart met 'Bibliotheek op School' (BOS), 
in samenwerking met de bibliotheek Hoorn 

• Sinds schooljaar 2019-2020 gestart met de NT2-scholing o.l.v. 
Bazalt. Na een succesvolle afronding mogen wij ons een NT2 
school noemen. De implementatie vindt plaats o.l.v. onze NT2-
docent.  

 



 

   

 


