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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN OBS DE PRINSESCHOOL 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken 
dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze school maakt 
deel uit van het samenwerkingsverband 2302 (www.swv2302.nl).  
De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de 
basisondersteuning die in elke school geboden wordt (zie het document daarover op 
de website www.swv2302.nl ). Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra 
ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
 
SCHOOLCONCEPT 
De Prinseschool wil eruit halen wat erin zit, voor elk kind. Dat doen we door elke schooldag te 
verdelen tussen opbrengstgerichte vakken (taal, spelling, rekenen, begrijpend – en technisch lezen) 
en zaakvakken volgens het IPC-curriculum.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben op school en dat ze plezier hebben in 
leren. Daar is zowel het lesaanbod als de cultuur van de Prinseschool op afgestemd. We bieden 
kinderen de lesstof die bij hun niveau past en dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen. Zo 
ervaart ieder kind een gevoel van welbevinden en komen hun talenten tot uiting. Bovendien leren 
kinderen hoe sociale verbanden werken, binnen de veilige en prettige omgeving van onze school.  
 
ONZE AMBITIE VOOR DE TOEKOMST 
Het is onze ambitie om een school te zijn die op een hoog niveau brede ondersteuning biedt aan alle 
kinderen die bij ons worden aangemeld binnen onze grenzen (zie hieronder).  
In de komende 4 jaar willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs.  
We denken altijd vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen. 
We hebben de intentie om kinderen hier op school te ondersteunen in plaats van ze te verwijzen. 
We hebben de knowhow om de talenten van de kinderen optimaal te benutten. 
Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de ouder. De relatie ouder-leerling-leerkracht staat 
daarbij centraal. Wij willen dat deze relatie gaat glanzen. 
 
AANMELDING 
Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften verwachten wij van ouders 
dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij 
de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Passend 
Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw 
kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we 
aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek 
worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen 
dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de 
onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden. 
 
ONDERSTEUNING 
De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. 
Wij onderzoeken samen met het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) en eventueel met 
externe partijen/specialisten (bijv. GGD, wijkcoach, Kentalis, etc.) of wij de noodzakelijke 
ondersteuning kunnen bieden. Een eventuele ‘diagnose’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar 
van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken 
we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt/zit en naar de langere termijn: kunnen wij 
uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn 
maken we afspraken met u over periodieke evaluaties. Wij vinden dat een kind met specifieke 
ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag 
brengen.  
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Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De 
ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende 
aandacht besteedt kan worden.  
 
Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt 
in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend 
arrangement, kunnen voldoen, zodat per kind bekeken kan worden of zijn/haar 
ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. In principe is een leerling met een TLV SBO / SO 
niet toelaatbaar. 
 
OBS DE PRINSESCHOOL HEEFT DE VOLGENDE SPECIALISATIES IN HUIS: 
Ervaren onderwijskundig leiders 
Ervaren onderwijskundig begeleiders  
Ervaring met dyslectische leerlingen 
Vakleerkracht gym 
Onderwijskundig ICT’er 
Beleid Talentontwikkeling 
Logopedie 
Nederlandse les voor internationale leerlingen 
Samenwerking met de Internationale School Twente 
Vakleerkracht muziek 
 
We hebben een sterk ervaren professioneel team, dat goed op elkaar ingespeeld is en dat met grote 
passie, toewijding en plezier werkt met onze kinderen. 
 
Naast de specialisaties die we in huis hebben beschikken we ook over extra hulpmaterialen. Extra 
hulpmiddelen zijn o.a.: wiebelkussen, timetimer, study budy, koptelefoon.  
 
WIJ KUNNEN OP DIT MOMENT ONDERSTEUNING BIEDEN AAN: 
Leerlingen met dyslexie 
Meer begaafde leerlingen 
Leerlingen met spraak/taalproblemen (in samenwerking met Kentalis) 
Leerlingen met een lichte visuele handicap of gehoorproblemen 
Leerlingen met lichamelijke problemen of een lichte motorische handicap 
 
WIJ HEBBEN DE VOLGENDE GRENZEN: 
Bij kinderen met externaliserende gedragsproblemen moet de veiligheid van de andere kinderen en 
het personeel gewaarborgd blijven. 
Bij kinderen met een IQ van lager dan 75 moet per situatie bekeken worden of het haalbaar is om het 
kind bij ons op te vangen.  
 
Belemmeringen kunnen zijn:  

- bijkomende problematiek (zoals bijvoorbeeld gedragsproblemen) 
- medewerking van de ouders 
- de groepssamenstelling (groepsdynamiek en leerlingenzorg) 
- sluiten de specialisaties van de leerkrachten aan bij de behoefte van de leerling 
- kunnen we de leerling de hele schoolloopbaan bedienen 

 
Gedurende het schooljaar wordt bekeken of de situatie nog te handhaven is, dit is ook afhankelijk 
van de formatie, groepsgroottes en personele inzet. 


