
       
 

Passend Onderwijs op Mw Dr CP Gelinksch (Oostvoorne)    maart 2021    

 
 
 
 

 Onze visie  Onze ontwikkeldoelen 

 
  De Gelinckschool ziet het als haar opdracht om de in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en jongeren dusdanige 
onderwijsleersituaties aan te bieden, dat ze zich zowel in emotioneel, sociaal als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Door een stabiele en veilige omgeving te creëren waar het kind naast onderwijs ook zorg kan 
krijgen kan hij/zij zich ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouders worden begeleid 
om hun kind hierin te ondersteunen. Vanuit veiligheid en rust bouwen we op de Gelinckschool Oostvoorne naar meer 
eigen regie, voor zowel kinderen als ouders, in verbinding met elkaar. Vanuit de gedachte “kinderen doen het goed als 
ze het kunnen”, werken we aan vaardigheden en vergroten we de kwaliteiten en talenten van kinderen. 
Talentontwikkeling en ouderparticipatie gaan hand in hand: maandelijks worden er workshops georganiseerd en er zijn 
diverse projecten gericht op wat onze leerlingen kunnen.    
 

 

* jongeren voorbereiden op een plek in de maatschappij * professionalisering, zowel m.b.t. menskracht als middelen * 
doorbraken maken en ontschotten * dialoog en samenwerking met ouders 
 

 

  

Samenwerkingsverband  Specialisten    Voorzieningen & onderwijsaanbod 

Om onze visie en doelen te realiseren werken we samen binnen   
Samenwerkingsverband PO Kindkracht met: 
 

 andere scholen 

 andere schoolbesturen 
 

 Andere onderwijssectoren: 

• Regulier basisonderwijs (bao) 

• Regulier voortgezet onderwijs (vo) 

• Speciaal basisonderwijs (sbo) 

• Speciaal onderwijs (so) 

• Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 
 

 Partners in de keten zoals: 

• Begeleider passend onderwijs van het SWV 

• Centrum Jeugd en gezin (CJG) 

• GGZ / Jeugd-GGZ 

• Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

• Jeugdhulpverlening 

• Jongerenwerk 

• Leerplichtambtenaar 

• Lokale overheid/gemeente 

• Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker 
 

   Van het samenwerkingsverband ontvangt onze school ook   
        middelen, in 2019-2020 was dit:  

• 8960 EUR voor de basisondersteuning  

• 0 EUR voor de extra ondersteuning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deze specialisten zijn voor onze leerlingen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Dyscalculiespecialist 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Logopedist 

• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Autisme-specialist 

• Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 

• Begeleider passend onderwijs 

• Dyslexiespecialist 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Jonge kind specialist 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Orthopedagoog 

• Psycholoog 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Taal-/leesspecialist 

 

 Onze school heeft de volgende voorzieningen beschikbaar: 
 
Op school 

• Autiklas / structuurgroep 

• Gedragsgroep 

• Observatieklas 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 
Ook is er een divers onderwijsaanbod dat wij aanbieden: 
 
Op school 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod laagbegaafdheid 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod spraak/taal 

• Compacten en verrijken 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 

• Preventieve signalering van leesproblemen 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod spraak/taal 

 Handelingsgericht werken (HGW)  

Zo scoren we onszelf op de HGW-indicatoren: 

 

● Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 
onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door 
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). 

Goed  

● Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen 
leerling, leraar, groep en stof om de 
onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te 
stemmen. 

Voldoende  

● Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het 
effect daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, 
collega's. 

Voldoende  

● Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die 
zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. 

Goed  

● Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en 
aanpak om passend te arrangeren op 
onderwijsbehoeften. 

Voldoende  

● Onze leraren gaan in hun houding en gedrag 
nadrukkelijk uit van wat wel kan (ondanks 
belemmeringen). 

Goed  

● Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces 
bij hun leerlingen. 

Voldoende  

 



       
 

 


