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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 aan 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 
SchoolOndersteunings-Profiel (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  
• Directie, team- of afdelingsleider  
• Gedragsspecialist / orthopedagoog  
• Intern begeleider  
• Ondersteuningscoördinator  
• Zorgcoördinator  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
• Hulpklas 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
• Hoogbegaafdheidsklas (voltijd) 
• NT2-klas 
• Schakelklas 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 
• Autisme-specialist 
• Dyslexiespecialist 
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
• Jonge kind specialist 
• Laagbegaafdenspecialist 
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
• NT2-specialist 
• Reken-/wiskunde-specialist 
• Taal-/leesspecialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
• Jonge kind specialist 
• Laagbegaafdenspecialist 
• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
• NT2-specialist 
• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
• Orthopedagoog 
• Voorschoolse Educatie 
• Voorschoolse Educatie 
• lichamelijke of verstandelijke beperking 
• lichamelijke of verstandelijke beperking 
 
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod dyslexie 
• Aanbod executieve functies 
• Aanbod laagbegaafdheid 
• Aanbod meer- en hoogbegaafden 
• Aanbod NT2 
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
• Aanbod spraak/taal 
• Compacten en verrijken 
• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen 



 

   

 
 

 

   
   

   
   

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 
 
 Passend onderwijs gaat in onze ogen altijd over een individuele behoefte 
van een speciefieke leerling (en zijn of haar ouders). In overleg tussen school 
en ouders (en eventueel externen) kan worden onderzocht of wij kunnen 
voldoen aan de specifieke behoefte van een leerling en- of wij kunnen 
bieden waar deze leerling recht op heeft. Soms is het ook mogelijk dat we 
gedurende de schoolloopbaan niet (meer) kunnen bieden wat een leerling 
nodig heeft. Op dat moment gaan we in gesprek met de ouders van de 
leerling. Onderwijs aanbieden aan de hand van onze speerpunten zorgt 
ervoor dat we passend onderwijs kunnen bieden aan iedere leerling op de 
Mient. - Relatie en partnerschap; De Mient staat in verbinding met ouders, 
de samenleving en het bedrijfsleven. - Van spelen en ontdekken naar 
onderzoeken en ontwerpen; Op de Mient stimuleren wij de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen en leren wij de kinderen 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. - Veiligheid en 
structuur; Op De Mient heerst een veilig klimaat en hebben wij heldere 
regels en afspraken. Een goed relatie met klasgenoten en leerkrachten is 
naast veiligheid, een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. - 
Pedagogisch tact en aandacht voor verschillen; Op de Mient erkennen wij 
verschillen en leren wij onszelf en de ander te waarderen. We kunnen 
differentiëren waar er verschillen in onderwijsbehoeften van kinderen zijn. - 
Toekomstgericht onderwijs in een rijke leeromgeving; Betekenisvolle 
activiteiten, plezier maken en spel in een actuele en rijke leeromgeving 
zorgen voor een grote betrokkenheid en vergroten de motivatie om te leren, 
zowel in het hier als in de toekomst. In het schooljaar 2020--2021 hebben wij 
het onderwijs zo vormgeven dat wij ondersteuning kunnen bieden aan 
leerlingen op zorgniveau 3 door een Remedial Teatcher en zorgniveau 1 en 2 
door de leerkracht in combinatie met een onderwijsassistent. 
 
 

  
 Wij hebben een groot scala aan expertise in huis. Alle 
leerkrachten op de Mient zijn 'Rots en Water' trainers die 
zorgdragen voor een veilig en gestructureerd sociaal klimaat. 
Een van onze leerkrachten is Remedial Teacher die de 
kinderen (3 dagen in de week) op zorgniveau 3 begeleidt; We 
hebben een Vakdocent bewegingsonderwijs in huis en een 
Onderwijsassistent met expertise gericht op NT1 en NT2 
onderwijs; En daarnaast beschikken wij over de ICT 
mogelijkheden om steeds beter onderwijs op maat aan te 
kunnen bieden, waarbij de rol en open houding van de 
leerkrachten natuurlijk er het meest toe doen 
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 
 Het is lastig om op voorhand de grenzen van de 
ondersteuning aan te geven, omdat Passend onderwijs altijd 
maatwerk is. We houden ten alle tijden voor ogen dat school 
voor iedereen veilig moet zijn. (Fysiek) Grensoverschrijdend 
gedrag in combinatie met leerproblematiek zal in alle 
gevallen daarom een grens zijn van onze ondersteuning. 
 
 

  
 We willen ons graag verder verdiepen in de 
ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen elders ter 
wereld geboren zijn en die langer dan 1 jaar in Nederland 
wonen, zij die hun eerste jaar in een taalklas hebben gezeten. 
Daarnaast onderzoeken we hoe we ons taalaanbod om deze 
nog beter aan te laten sluiten bij onderwijsbehoefte van de 
kinderen op de Mient en zijn we bezig om aan de hand van de 
kerndoelen het rekenonderwijs nog beter vorm te geven. 
 
 

 


