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Slootdorp, juni 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Met deze schoolgids hopen wij u zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen op onze                  
school. Naast allerlei informatie over onze visie op onderwijs, de vakgebieden, de schooltijden, het              
vakantierooster, regels en afspraken kunt u hierin ook lezen welke onderwijsplannen de school heeft              
en hoe wij deze ideeën willen uitvoeren. 

  

De schoolgids bestaat uit drie aparte delen: 

● De schoolgids: hierin staat hoe ons onderwijs eruit ziet en waarom.  

● Het jaarboekje: De meest actuele informatie en  alles wat u in praktische zin van onze school 
wilt weten.. 

● Het schoolondersteuningsprofiel: hierin beschrijven wij de leerlingenzorg. 

 

Wilt u meer weten? U bent altijd van harte welkom! 

 

Vriendelijke groet, 

Eveline van Mameren & Robbert Smits 
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Algemeen 
Waar vindt u ons? 

Onze school is gevestigd in het gebouw van de voormalige 
Landbouwschool (en later bibliotheek) aan de Langeweg in 
Slootdorp. De school ligt in het groen en heeft volgens ons 
het mooiste schoolplein van Nederland. 

In 2021 gaan wij een nieuw gebouw betrekken. We 
verhuizen dan naar een gebouw op De Belboei, bij de 
sportvelden van CVW. 

 

Het schoolbestuur 

Wij worden bestuurd door de Stichting Surplus. Het 
stafbureau van Surplus is gevestigd in Anna Paulowna. 
Surplus is een collectief van 24 scholen die intensief 
samenwerken. Surplus betekent meer. Meer kansen voor 
leerlingen en medewerkers. Meer onderwijs dat werkt. 
Meer talentontwikkeling. Meer resultaat. Op de scholen van 
Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de 
wereld te onderzoeken. Alle kansen om te leren zelf antwoorden en oplossingen te vinden. 

 

Profielschets : onze Visie 
 

De Meertuin: Nieuwsgierig de wereld in! 
 

Midden in de Wieringermeer, in Slootdorp staat De Meertuin, een          

dorpsschool waar leerlingen zich vrij voelen om te leren, nieuwsgierig          

en ondernemend zijn en met zelfvertrouwen de wereld ontdekken.         

Met ouders, team en leerlingen hebben we een missie: 

Zelfvertrouwen om uitdagingen aan te kunnen gaan, creativiteit om         

problemen op te lossen en weerbaar zijn in de moderne maatschappij;           

dat is wat we onze leerlingen mee willen geven. Het team van De Meertuin ontwikkelt hiervoor een                 

beredeneerd aanbod voor ieder kind. De basisvakken rekenen en taal worden geïntegreerd in dit              

aanbod, waardoor leren betekenisvol en uitdagend is. We kiezen een lijn, maar blijven goed kijken               

of we hiermee het gewenste resultaat behalen. De Meertuin is een school waar we samen leren                

vanuit de overtuiging dat alles groeit wat je aandacht geeft.  

 

De Meertuin: een school waar we buiten naar binnen halen en binnen naar buiten. Waar               

natuuronderwijs een centrale plek heeft. Waar we kinderen bewust van de omgeving laten             

zijn. Waar het onderwijs modern is. Waar we kinderen zelfstandig leren denken. Waar             

kinderen mogen spelen. Waar uitdaging is voor elk kind! 
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Schoolcultuur en pedagogisch klimaat  

De Meertuin is een plek waar je mag oefenen voor de echte wereld. Kinderen voelen zich                

ontspannen en veilig op school. Het team ondersteunt leerlingen op eigen niveau; ieder kind krijgt               

de aandacht die hij/zij nodig heeft. We kennen elkaar; deze basis van vertrouwen geeft de               

mogelijkheid om optimaal in te spelen op de behoeften van ieder kind. Er is aandacht voor het leren                  

van vaardigheden; niet het eindresultaat,  maar het leerproces staat centraal.  

 

We gebruiken de Kanjertraining als gemeenschappelijke taal om ons pedagogische klimaat neer te             

zetten. Het kunnen maken van eigen keuzes is hierin essentieel. Er is een positieve sfeer. We leren                 

kinderen om naar zichzelf te kijken en trots te zijn op wat ze kunnen.  

 

Inrichting schoolgebouw en schoolplein  

Kinderen weten zelf waar hun talenten liggen en wat ze nog moeten leren. Dit eigenaarschap van                

leren is zichtbaar in de school. Er zijn verschillende werkplekken. Om te onderzoeken, ontdekken,              

praten, leren, opzoeken, uitvinden. We halen de wereld de klas in. Buiten naar binnen en binnen                

naar buiten. Er zijn voldoende digitale leermiddelen voor alle leerlingen. Er is duidelijk zichtbaar              

waar de kinderen aan werken. De school ziet er aantrekkelijk, netjes en verzorgd uit. 

 

Partners  

School en ouders voeden samen de kinderen op. We kennen de ouders goed, zodat we weten wat                 

we aan ze kunnen vragen en waar ze ons mee kunnen helpen. Ouders zijn altijd welkom op school;                  

ook om mee te doen in de lessen. Oudercontact momenten zijn, zo mogelijk, altijd met het kind                 

erbij. We dragen gezamenlijk zorg voor de leeromgeving van de kinderen. Ouders-kind-leerkracht:            

We hebben samen het eigenaarschap.  

 

We zoeken naar mogelijkheden om bewoners van Slootdorp, bedrijven en organisaties in onze regio              

te betrekken bij onze school en onderwijs. Samenwerking met de kinderopvang Kappio is goed              

georganiseerd. De peuterschool is onderdeel van de school en de BSO denkt mee over een naschools                

aanbod.  

 

Leerkrachtkwaliteiten  

Leerkrachten op De Meertuin zijn coachend, begeleiden kinderen en kunnen loslaten: ruimte geven             

aan kinderen. Leerkrachten op De Meertuin zijn empatisch, creatief, hebben vertrouwen in zichzelf             

en collega's, staan open voor nieuwe dingen, zijn nieuwsgierig, flexibel, zien talenten en zetten die               

in. Leerkrachten zijn flexibel, ze passen zich aan, aan wat de kinderen nodig hebben. Leerkrachten               

werken goed samen, kennen elkaars leerlingen en zorgen voor een goede overdracht naar de              

volgende leerkracht.  

 

Eindprofiel van de Leerling  

Kinderen van de Meertuin zijn nieuwsgierig en ondernemend. Zij voelen goed aan hoe zijn hun               

talenten positief kunnen inzetten in groepswerk en voor hun eigen ontwikkeling. Vanuit een             

nieuwsgierige, open houding ontdekken zij de wereld. Kinderen van De Meertuin zijn zelfstandig,             

kritisch naar zichzelf en de ander en kunnen met respect omgaan met andersdenkenden. Kinderen              

van de Meertuin kunnen doorzetten als het even moeilijk is. Zij hebben voldoende weerbaarheid om               

te kunnen omgaan met tegenslagen. Kinderen van De Meertuin kunnen hun eigen mening goed              

verwoorden en durven dit ook!  
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Pedagogische huisstijl 

Kanjertraining 
Wij kiezen voor de aanpak van de Kanjertraining. 

Kanjertraining hoogst mogelijke effectiviteitsoordeel. 
De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens 

sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is 
uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent. 

Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis 
waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. De Erkenningscommissie Interventies van het NJi is 
een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit. 

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun 
klasgenoten en/of ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal 
teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De training wordt 
breed ingezet binnen en buiten het onderwijs. Ruim 2500 scholen gebruiken de Kanjertraining en op meer dan 40 plaatsen in 
Nederland wordt de Kanjertraining op praktijken aangeboden aan ouders en kinderen. 

 

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan  en door de 
1

onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De 
Kanjertraining is meer dan alleen een methode, ze vormt ons de leidraad om pedagogisch beleid te 
maken.  

De Kanjertraining helpt ons om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit 
meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel 
helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle 
partijen. En dat is precies wat wij willen. 

 

Zo werkt de Kanjertraining 

De Kanjertraining vraagt bepaald gedrag van kinderen, leerkrachten en andere volwassenen. De 
Kanjertraining hanteert als het ware een eigen taal; dat is de taal die we op school spreken.  

Een wereld van vertrouwen: werken met de Kanjerpetten  

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes 
met vier verschillende kleuren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect 
zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat 
binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te 
vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. 
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. 
Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. 
Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van 

1 De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) beoordeelt psychodiagnostische instrumenten die in Nederland 
worden uitgegeven en bij de COTAN ter beoordeling aangeboden. 
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het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze 
gedragen. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed 
gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de 
rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele 
positieve en opgewekte manier weten te reageren. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en 
aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze 
kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren. 

 

 

 

De posters op de volgende bladzijde geven mooi weer wat de uitgangspunten zijn van de 
Kanjer-aanpak en welk gedrag we van kinderen verwachten. 
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Uitgebreide informatie vindt u in de bijlage op de website van onze school. 
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Veiligheid 
Naast de regels zoals die hierboven staan beschreven, kennen we binnen Surplus c.q. Stichting 
Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland aanvullende gedragsregels voor personeel en een 
gedragscode voor het gebruik van internet. De gedragscodes alsook het pestprotocol (zie verderop 
in deze gids) liggen bij de schoolleiding ter inzage. Het pestprotocol kunt u ook downloaden van onze 
website. 

In geval van bedreiging en/of geweld gericht tegen leerkrachten, zal aangifte worden gedaan bij de politie. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om over te gaan tot schorsing van de leerling, ook als het geweld of de 
dreiging uitgaat van de ouders of aanverwanten. 

Het pestprotocol 
Ons pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt 
gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining.  

 

Meer informatie over kanjeraanpak en het volledige pestprotocol kunt u downloaden van onze 
website. 

 

Didactische huisstijl 

Met het begrip didactische huisstijl bedoelen we: hoe geven wij les, hoe organiseren wij het 
lesgeven en het leren van kinderen? 
Jaarklassensysteem 
Wij maken groepen op basis van de leeftijd van kinderen, m.a.w. kinderen zitten met 
leeftijdgenootjes in de groep. Dit noemt men het jaarklassensysteem. Wij werken met 8 
klassen: klas 1, klas 2, klas 3 enz. Dat betekent niet dat wij ook 8 groepen hebben: soms 
zitten klassen bij elkaar in een zgn. combinatiegroep. Kleuters zitten altijd in een 
gecombineerde groep: groep 1-2. 
Convergerende differentiatie 
Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de groep als geheel. Alle 
leerlingen doen mee aan de  klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof 
zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde 
instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Bij 
convergente differentiatie staat de leerkracht centraal: hij legt uit, doet voor, oefent eerst 
samen met de kinderen en laat hen dan zelfstandig oefenen. 
Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij 
voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Immers, het nadeel van een eigen leerlijn 
is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie 
de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt. Bij convergente differentiatie is de klas in 
drie niveaus verdeeld 

● de basisgroep 
● de instructiegroep: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
● de plusgroep: kinderen die extra uitdaging nodig hebben 

Meer informatie hierover vindt u in ons schoolondersteuningsprofiel (schoolgids deel 3). 
Voordelen van convergent differentiëren 

● Kinderen kunnen zo lang mogelijk meedoen met de klas, waardoor ze profiteren van 
de instructie en interactie in de groep. 

● De groep blijft bij elkaar. Hierdoor benutten alle leerlingen de instructietijd optimaal. 
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● Het kan goed gecombineerd worden met preteaching. 

Instructie volgens het IGDI-model 
Alle leerkrachten maken gebruik van het zgn. IGDI-model. IGDI staat voor: interactieve, 
gedifferentieerde, directe instructie. Instructie betekent: uitleg geven, iets nieuws aanleren. 
In elke les zie je de volgende fasen: 
1. Start les 

1. Dagelijkse terugblik: wat ging er aan deze les vooraf? 
2. Lesdoel aangeven: wat gaan we vandaag leren? 
3. Actualiseren van voorkennis: wat weten we al over dit onderwerp? 

2. Presentatie / interactieve groepsinstructie 

De leerkracht… 
1. legt uit in kleine stappen 
2. geeft concrete voorbeelden 
3. denkt hardop zodat de kinderen horen hoe hij redeneert 
4. demonstreert / doet voor 
5. legt uit 

3. Begeleide inoefening 

De leerkracht… 
1. laat de leerlingen onder begeleiding inoefenen 
2. geeft korte en duidelijke opdrachten 
3. stelt veel vragen 
4. zet coöperatieve werkvormen in, bijv. denken-delen-uitwisselen 

4. Zelfstandig toepassen / verlengde instructie 

1. Zelfstandig toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren (bijv. in duo’s) door 
de gemiddelde en goede leerlingen. 

2. Verlengde instructie voor zwakke leerlingen.  
5. Feedback… 

1. … aan groep zelfstandig werkers  
2. én aan instructiegroep 

6. Afsluiting  

Inhoudelijke afronding van de les, zowel voor de instructiegroep als voor de groep die 
zelfstandig werkt: checken of de doelen gehaald zijn! 

Coöperatieve werkvormen 
Leren doe je met en van elkaar. Coöperatieve werkvormen zijn korte 
samenwerkingsopdrachten die erop gericht zijn alle kinderen in de actieve  stand te zetten. 
Er bestaan veel coöperatieve werkvormen, wij hebben er drie uitgekozen die we vaak 
gebruiken. 
Denken-delen-uitwisselen 
= alleen denken, samen delen, uitwisselen met de groep. 
Stappen:  

1. De leerkracht stelt een vraag of geeft een opdracht. 
2. De leerlingen denken eerst individueel na 
3. De leerlingen overleggen in tweetallen over hun antwoord. 
4. Ze proberen een gezamenlijk antwoord te formuleren. 
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5. De leerkracht wijst willekeurige leerlingen aan die het antwoord geven. 

Duo’s 
= tweetallen maken om de beurt een opgave waarbij ze elkaar helpen. 
Stappen:  

1. De leerkracht wijst aan welke leerlingen samenwerken en licht de werkwijze van de 
opdracht toe 

2. De leerlingen maken om de beurt een opgave terwijl de andere leerling (de helper) 
observeert en indien nodig hulp geeft. De maker moet hardop denken zodat de 
helper weet op welke manier de maker de opdracht oplost. 

3. De eerste leerling maakt bijvoorbeeld de even opgaven, de tweede leerling de 
oneven opgave. De helper controleert of het antwoord klopt. Als het goed is geeft hij 
een compliment als het fout is helpt hij de maker. 

4. De leerkracht vraagt de duo’s naar de manier van samenwerken en vraagt of het 
maken van de opdracht goed is verlopen. De leerkracht kan kiezen om de 
antwoorden klassikaal te behandelen of om de werkbladen van de duo’s na afloop te 
corrigeren. 

Om de beurt 
= tweetallen krijgen een open vraag waarop ze om-de-beurt antwoord geven 
Stappen:  

1. De leerkracht vormt tweetallen, de leerlingen vormen tweetallen of er worden 
tweetallen gevormd aan de hand van de schoudermaatjes.  

2. De leerkracht stelt vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Hij vraagt 
bijvoorbeeld of de leerlingen zoveel mogelijk soorten vogels kunnen noemen. Hij 
geeft aan dat de leerlingen straks om de beurt een antwoord mogen geven.  

3. Een leerling begint met het geven van een antwoord. Vervolgens geeft leerling 2 een 
antwoord, dan leerling 1 weer etc. De leerlingen proberen zo veel mogelijk te 
bedenken.  

4. Een paar leerlingen worden aangewezen om hun antwoorden met de rest van de 
klas te delen.  

GIP 
‘GIP’ staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het is 
een model dat de leerkracht extra ruimte biedt voor individuele aandacht aan leerlingen die 
dat nodig hebben, maar het is ook een instrument dat de leerling stimuleert om: 

● zelfstandig te leren plannen en werken, 
● taken beter te overzien, 
● beter om te gaan met uitgestelde aandacht, 
● beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.  

Wij gebruiken een aantal elementen uit GIP. De meest in het oog springende zijn: 
● het gebruik van het ‘vraag-blokje’, 
● de leerkrachten lopen geregeld een vast rondje door de klas (een startronde om te 

checken of iedereen de opdrachten heeft begrepen en aan het werk kan, 
hulprondes). 
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Speerpunten in ons onderwijs 
Taal is de basis van al het leren! 

● technisch lezen: de techniek van het lezen, het kunnen ‘ontcijferen’ van teksten 
● begrijpend lezen: begrijpen wat je leest, kunnen samenvatten 
● woordenschat: in alle klassen werken we met een woordenschatmuur waaraan we 

dagelijks aandacht besteden 

Sociale vaardigheden 
Je moet je op een fatsoenlijke en krachtige manier staande kunnen houden in de wereld.  
Kennis van de wereld waarin we leven 
Bestond vroeger de wereld uit het dorp waarin je leefde, nu ligt de hele wereld voor je open. 
Dat vraagt om kennis en vaardigheden om hierin je weg te vinden. 
Rekenen 
Rekenen en wiskunde bevorderen o.a. het logisch denken. Daarnaast is rekenen een 
basisvaardigheid die je in het dagelijks leven elke dag gebruikt. 
Onderzoekend leren en 21st century skills 
Leven en werken in de 21ste eeuw vraagt om een focus op vaardigheden die voorheen 
wellicht minder ‘in the picture’ stonden.  

● Wij vinden dat kinderen echt wel een bepaalde basiskennis (‘parate kennis’) moeten 
hebben, maar in onze huidige samenleving moeten zij ook kunnen omgaan met de 
massa aan informatie die op hen afkomt.  

● We willen dat kinderen de nieuwsgierigheid en de gretigheid om te leren vasthouden 
die kleuters hebben.  

● We willen dat kinderen leren samenwerken en problemen oplossen. 
● Enz. 

U ziet een overzicht van de zgn. 21st century skills in het onderstaande model. 
 
In plaats van de lesboeken open te slaan en te kijken 
wat er vandaag op het programma staat, gaan we 
binnen een thema op zoek naar allerlei 
dwarsverbanden. We nodigen de kinderen uitdrukkelijk 
uit om met hun eigen vragen te komen en… zelf op 
zoek te gaan naar de antwoorden. Daarbij komen de 
21st century skills goed van pas! 
Allemaal leuk en aardig, maar vraag rijst dan: hoe 
weten we wat de kinderen aan het einde van zo’n 
thema hebben geleerd? 

● Ten eerste houdt de leerkracht altijd in de gaten 
of de doelen die hij zelf bij het thema heeft gekozen 
(gebaseerd op de doelen uit de methode(s) en 

gerelateerd aan de kerndoelen), voldoende aan bod komen. Hij kan daar een korte 
toets over afnemen, of een quiz organiseren enz. 

● De kinderen laten zien wat ze hebben geleerd – en dat doen ze op een manier die bij 
ze past, bijv. in de vorm van een spreekbeurt, een presentatie, een toneelstukje, een 
muurkrant, een filmpje, een diashow, een poster, een weblog, een tentoonstelling, 
een excursie voor de hele klas, … 
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Passend onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is in de eerste 
plaats een verandering van kijken naar kinderen. Passend onderwijs wil niet langer uitgaan van de 
beperking van een kind maar een antwoord bieden op de vragen ‘wat kan dit kind al en wat heeft 
het nog nodig?’. 

Passend onderwijs wil bovendien dat elk kind onderwijs kan volgen écht dicht bij huis. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen nog 50 km met een busje moeten reizen, hooguit naar twee dorpen 
verderop. 

Zorgplicht 

Met de komst van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de 
school waarbij uw kind staat ingeschreven of zich aanmeldt te allen tijde moet zorgen voor een 
passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning, maar 
ook op een andere reguliere school in de buurt of op een speciale school. Niet u als ouder, maar de 
school moet voor die plek zorgen. Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in 
scholengroepen en samenwerkingsverbanden. Ze maken onderling afspraken over hoe ze ervoor 
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Nieuwe structuren 

Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van ‘rugzakjes’. 
De zogeheten samenwerkingsverbanden nemen dit over. Zij worden de regisseur van alle vormen 
van extra zorg voor leerlingen en ontvangen daarvoor geld rechtstreeks van de overheid. 

Onze school valt onder het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland (SWV-KvNH). Dit 
samenwerkingsverband bestaat op zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten 
scholen van verschillende schoolbesturen. Onze school is lid van scholengroep Wieringen en 
Wieringermeer. 
Ondersteuningsplan 

Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven 
welke basiszorg elke school  moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat 
uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het 
ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit SOP staat op onze website. In het SOP 
staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om 
de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een 
school kan ook zelf breedtezorg in huis hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die 
expert is op het gebied van autisme.  

De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van 
breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan zorgt het 
ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) voor een passend ‘arrangement’ (zo noemen we 
dat) voor uw kind. 

Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het 
Samenwerkingsverband. Dieptezorg is meestal plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. 
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen 
en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een 
kind voor plaatsing in aanmerking komt. 

Positie van de ouders 

De positie van u als ouder verandert met de komst van passend onderwijs. Eén van de effecten van 
passend onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd om extra 
begeleiding of speciaal onderwijs voor uw kind te verkrijgen. De school dient dit te regelen. 
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Bovendien zal elk samenwerkingsverband één centraal loket instellen waar ouders kunnen 
aankloppen voor informatie en begeleiding.  

Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons 
schoolondersteuningsprofiel. En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Meer informatie vindt u op de volgende websites: 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Ons-onderwijs/Passend-onderwijs  

www.swvkopvannoordholland.nl  
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