
Al onze scholen beschikken over een basisarrangement  

vanuit de inspectie en bieden basisondersteuning 

gericht op 90% van de leerlingen (dyslexie, dyscalculie, 

meerbegaafdheid). 

Wanneer er handelingsverlegenheid ontstaat die de 

basisondersteuning overstijgt, kunnen scholen een beroep 

doen op passend onderwijs en kunnen er specialisten/

leerkrachtondersteuners ingezet worden, die beschikken 

over een bepaald specialisme op het gebied van: 

• Taal/lezen

• Rekenen

• Meer- en hoogbegaafdheid

• NT-2/anderstaligheid

• Gedrag

• Jonge kind

• Leren leren

Mocht er een dieper integraal 

beeld nodig zijn, kan de inzet van 

orthopedagogen ingezet worden.

Onze samenwerkingspartners

Externe samenwerkingspartners:

• SWV PO de Kempen

• Jeugdhulp vanuit de verschillende 

 gemeentes

• Externe AB-diensten

• Externe partijen die flexibel kunnen 

 worden ingezet bij ondersteuning 

 op de scholen.

Wat valt er onder de basisondersteuning?

Leren leren
2019 2022

Van Naar

Leren leren geïntroduceerd 
op alle scholen

Doelgericht en planmatig inzetten 
van gepersonaliseerd leren leren

Leerlingen hebben kennis 
van hun kwaliteiten en 
competenties

Leerlingen bewust (mede-) eigenaar 
van hun eigen leerproces

Collega’s kennen de 
leerlijnen 
en werken met leerdoelen

Collega’s tonen vanuit hun lerende 
houding didactische gretigheid en 
werken voortdurend aan verbetering 
van kennis en vaardigheden

Collega’s focussen op hun
eigen groep

Collega’s zijn samen verantwoordelijk 
voor alle leerlingen en worden ieder 
op hun kwaliteiten ingezet

Leren leren

Eigenaarschap

Professionalisering

Differentiatie

Wij zijn SKOzoK 
en stimuleren bij onze 
leerlingen bewust de 
verantwoordelijkheid voor 
hun eigen ontwikkeling 
en we vergroten hun 
zelfkennis over hoe ze 
(het beste) kunnen leren. 

Gemeenschappelijk organiseren
2019 2022

Van Naar

Samenwerking via taakverdeling voor 
schoolactiviteiten

Samenwerken via werkverdeling voor groeps-
overstijgend organiseren van het onderwijs

Delen van kennis en kunde veelal 
op verzoek

Delen van kennis en kunde gebeurt 
structureel binnen de organisatie

Ouders zijn globaal geïnformeerd 
over het leerproces

Vanuit concrete afspraken over wederzijdse 
verwachtingen zijn ouders betrokken bij het 
leerproces

Thematisch wordt er schooloverstijgend 
en clusteroverstijgend samengewerkt

Er wordt vanuit gedeeld eigenaarschap 
structureel organisatiebreed gewerkt

Scholen werken functioneel samen 
met ketenpartners

Scholen werken op interactieve en innovatieve 
wijze samen met ketenpartners

Schoolteams

Vanzelfsprekend delen

Ouders als partners

Organisatie als leergemeenschap

Samen met ketenpartners

Commissie
Toelaatbaarheid (CT)

CT van het SWV PO De Kempen geeft de formele TLV af

Ondersteunings-
team (OT)

Ouders, Leerkracht, KO, TB en
andere betrokken professionals

Ondersteunings-
structuur 

van de school
Ouders, Leerkracht KO.

TB

KO/Directie

KO

OT TLV
(Toelaatbaarheidsverklaring)

Ouders, kwaliteitsondersteuner (KO), traject-
begeleider (TB), orthopedagoog betreffende S(B)O school


