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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 77235

Bevoegd gezag LiemersNovum

Algemeen Directeur P.J.A. Buhler (voorzitter CvB)

Adres + nr: Voltastraat 21

Postcode + plaats: 6902 PT ZEVENAAR

E-mail voorzitter.cvb@liemersnovum.nl 

Telefoonnummer 0316-226514 

Website www.liemersnovum.nl 

Gegevens van de school

Brin nummer 05BU

Naam school: Basisschool Sprankel

Directeur Karen Klompmaker

Adres + nr: Carvium 1

Postcode + plaats: 6914 AP HERWEN

E-mail directie.sprankel@liemersnovum.nl

Telefoonnummer 0316-247480

Website www.bs-sprankel.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV De Liemers

Datum vaststelling SOP:  22-09-2022

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

Binnen school is enige ervaring op het gebied van:
MBHB
Gelijke kansen
Zelfstandigheid en samenwerken
Eigenaarschap
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Het jonge kind

Binnen school is veel ervaring op het gebied van:
Taal/lezen
EDI-instructies
Voor bovenstaande onderwerpen verwijzen wij u graag naar het schoolplan waarin een en ander uitgebreid
beschreven staat.

In mei 2017 hebben we inspectiebezoek gehad. We hebben op alle onderdelen een voldoende gescoord, daardoor
hebben we destijds een basisarrangement gekregen. Het verslag van dit bezoek vindt u in de bijlage. In november
2020 hebben we een online themaonderzoek van de inspectie gehad. We hebben hierbij gesproken over de
ontwikkelingen op Sprankel en de aandachtspunten in ons onderwijs. Dit was een prettig en positief kritisch gesprek.
Van themaonderzoeken worden door de inspectie geen verslagen opgemaakt.  
In juli 2022 heeft ons bestuur LiemersNovum een inspectiebezoek gehad rondom bestuurlijk toezicht. 
Na het eerste gesprek met de bestuurders hebben de inspecteurs gesprekken gehad met directeuren, ib-ers, leden
van de rvt en gmr en zijn ze op een aantal scholen geweest. Op alle gebieden scoren we voldoende (groen). De
beoordeelde standaarden zijn dus allemaal in orde. Wel zijn bij de onderliggende deugdelijkheidseisen wat
verbeterpunten aangegeven, deze worden beschreven in het inspectierapport.  
Het eerstvolgende bezoek in de nieuwe cyclus is over 4 á 7 jaar.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Onze school is een algemeen bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Het is ons doel om bij kinderen kennis en
vaardigheden te ontwikkelen, waarbij ze zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. We vinden
het belangrijk dat kinderen toegerust zijn op de snel veranderende wereld om hen heen. De vakken rekenen en taal
zijn daarbij de basis, waarbij kinderen leren met plezier. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich als persoonlijkheid, ze
worden zelfredzaam en leren op een goede wijze met anderen omgaan. Kinderen leren daarvoor met en van elkaar.
Ze hebben vertrouwen in zichzelf en in elkaar. We vinden naast kennisoverdracht de culturele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen belangrijk. Kinderen kunnen daardoor op zoek naar hun eigen talenten. 

Kinderen die Sprankel verlaten voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze kunnen goed
samenwerken, zelfstandig plannen en uitvoeren. Kinderen zijn positief kritisch op zichzelf en hun omgeving, ze
hebben zicht op hun eigen talenten. Ze durven zich te uiten en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun
omgeving. 

Onze kernwaarden zijn:

• Op onze school hoort iedereen erbij en voelt iedereen zich veilig.

• Op onze school heerst een professionele cultuur en hebben we hoge verwachtingen.

• Op onze school is ouderbetrokkenheid van grote waarde.

• Op onze school krijgt iedereen gelijke kansen om te komen tot ontplooiing.

Visie van Sprankel:

De basis van ons onderwijs is veiligheid.

Iedereen moet zich veilig voelen op Sprankel, hier willen wij in uitblinken! Voor ons zijn saamhorigheid, zorgdragen
voor de ander en de omgeving, maar ook eigen verantwoordelijkheid dragen belangrijke pijlers hiervan.

We leren de kinderen daarom de 7 eigenschappen van Covey voor een juiste attitude naar zichzelf, de ander en de
omgeving.
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De driehoek kind-ouder-school is voor ons vanzelfsprekend belangrijk. Een hoge ouderbetrokkenheid,
laagdrempeligheid voor ouders en onze betrokkenheid bij het dorp zijn onderdeel van het succes van Sprankel.

Alle kinderen op Sprankel krijgen gelijke kansen om tot ontwikkeling te komen. We leggen de lat daarvoor hoog. We
leren de kinderen wat anders-zijn inhoudt en mooi maakt. Onze specifieke leerlingpopulatie vraagt om adaptiviteit.

In ons lesgeven is EDI daarom de leidraad voor kwalitatief goede instructies: instructie is voor ons het hart van
effectief onderwijs!

Visie op Leren 

Op Sprankel zijn wij allereerst gericht op goed onderwijs van de basisvakken. Voor lezen, taal en rekenen gebruiken
we moderne methodes en didactische benaderingen. In ons lesgeven is EDI de leidraad voor kwalitatief goede
instructies: instructie is voor ons het hart van effectief onderwijs. Door uit te leggen en te modelen worden kennis,
vaardigheden en attitudes overgebracht aan de hand van vooraf gestelde doelen. Naast de basisvakken hebben
samenwerken, eigenaarschap en zelfstandigheid ook een belangrijke plek in ons onderwijs. Ook willen we kinderen
laten onderzoeken wat hun talenten en kwaliteiten zijn zodat zij deze kunnen ontwikkelen.

Visie onderwijs op maat 

Passend onderwijs

De basis voor passend onderwijs is een positieve grondhouding naar kinderen. We proberen een kind zo goed
mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling en aan te sluiten bij zijn talenten. De leerkrachten kijken wat een kind
nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen en stemmen hun onderwijsaanbod daarop af. Zij werken
opbrengstgericht en volgen de ontwikkeling van kinderen.

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep (A), een groepje met leerlingen die meer uitdaging nodig heeft (B) en een groepje
met leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft (taal-lezen en/of rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind
een eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (E). De
extra ondersteuning geven we met name aan de leerlingen in de C-groep. De extra ondersteuning in kleine setting
geven we aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra ondersteuning wordt in beginsel in de
groep door de leerkracht zelf verzorgd. In overleg met de ib'er kan extra hulp in kleine setting buiten de groep
ingeschakeld worden. 

5 Basiskwaliteit

6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Kinderen voelen zich veilig op en rond Sprankel. SK1 - Veiligheid

Op Sprankel zorgen we voor rust en regelmaat. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op Sprankel is veel oog voor het individuele kind. OP4 - (Extra) ondersteuning

Sprankel is laagdrempelig en het contact met ouders is belangrijk. OP6 - Samenwerking

Kinderen krijgen op Sprankel ieder jaar schooljudo. OP1 - Aanbod

Sprankel maakt gebruikt van een actieve bibliotheek op school. OP6 - Samenwerking

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

8 Kengetallen
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2022

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 6 1 6

2 12 1 12

3 11 1 11

4 14 1 14

5 11 1 11

6 12 1 12

7 12 1 12

8 13 1 13

Totaal 91 4 22,8

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2021 / 2022 32,01 32-33 6,36 32,37 
19/20 - 21/22

32-33 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 32,24 32-33 6,48

2019 / 2020 32,86 32-33 6,48

8.3 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen leerjaar 3 11 11 14 10

Aantal kleutergroepverlenging 0 0 0 1

% Kleutergroepverlenging 12% 0% 0% 0% 10%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 75 79 82 73

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 2 2 1

% Doublures leerjaar 3-8 0% 2,5% 2,4% 1,4%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 0,68% 1,3% 2,48% 1,94%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 94 103 110 91

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 0 2 2 1

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 0% 1,9% 1,8% 1,1%

Aantal leerlingen met een arrangement 6 6 2 1

Doorstroom

'21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen met een arrangement 1 0

TOTAAL 1 0

Analyse en conclusies

In het schooljaar 2020-2021 was er sprake van kleuterbouwverlenging bij 1 leerling.
In het schooljaar 2022-2023 is er geen sprake van een kleuterbouwverlenging.

Deze gegevens kloppen niet in bovenstaande tabel.

8.4 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.
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Uitstroom

Reden van uitschrijving '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op
school

94 103 110 91

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

10 14 15 -

Zij-uitstroom Anders 0 0 2 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 1 1 -

Zij-uitstroom Verhuizing 0 3 2 -

TOTAAL 10 18 20 0

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

Analyse en conclusies

Het aantal 2 bij 'zij-uitstroom anders' verwijst naar de het terug verhuizen van een gezin naar het buitenland. Zij
hebben na 1 jaar de keuze gemaakt toch niet in Nederland te blijven wonen.

8.5 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.

Instroom

School van herkomst '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 94 103 110 91

Instroom 11 10 11 1

Zij-instroom BAO 6 6 6 0

TOTAAL 17 16 17 1

Instroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7

Instroom 1 - - - - - -

TOTAAL 1 0 0 0 0 0 0

Analyse en conclusies

Van de 6 zij-instromers van afgelopen jaar zijn er dus inmiddels weer 4 verhuisd na 1 jaar. Dit betrof tevens 4
gevallen waar veel zorguren aan besteed zijn. 

8.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters
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Thuiszitters

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 94 103 110 91

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

8.7 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'21-'22 '22-'23

Dyslexie 3 2

Taalbeperkingen 1 1

Gedrag: ADHD, ADD etc. 1

Autistisch spectrum 1

TOTAAL 5 4

8.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 94 103 110 91

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 1 1 2 1

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'21-'22 '22-'23

(Zeer) moeilijk lerend 2 2

TOTAAL 2 2

8.9 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2020 / 2021 32-33 85% 43,5% 95% 50% 96,1% 49% 29%

2021 / 2022 32-33 85% 43,5% 95% 50% 97,4% 51,3% 60%

Analyse en conclusies

Het percentage leerlingen dat het 1F en 2F/1S niveau behaalt stijgt de afgelopen jaren. Dit schooljaar ligt zowel
het percentage 1F als 2F/1S boven de schoolnorm. 

De eindresultaten op 1F niveau zijn bij twee van de drie vakgebieden door 100 % van de leerlingen behaald. Bij
lezen door 93,4% van de leerlingen. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar op 1F niveau stijgt naar 97,4% en
de schoolnorm van 95% wordt behaald.

De eindresultaten op 1S/2F niveau zijn met een gemiddelde van de drie vakgebieden door 51,1% van de
leerlingen behaald. De schoolnorm van 50% wordt behaald. Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar is 51,3%.

Met name de resultaten van rekenen 1S vallen tegen. Deze resultaten vragen een goede analyse. De toets van
AMN is niet inzichtelijk, dat maakt de analyse lastig. Kijkend naar de rekenresultaten van midden groep 8 had
zeker 40% (schoolnorm rekenen 1S is 42 %) van de leerlingen het 1S niveau kunnen behalen. Volgend
schooljaar stappen wij over op een nieuwe rekenmethode (m.u.v. groep 7 en 8), we verwachten dat dit het
rekenen op 1S niveau zal verbeteren. Voor groep 7 en 8 zal er doelgericht gewerkt moeten worden om de doelen
te behalen. 

8.10 Kwaliteit van de zorg volgens inspectie

Het laatste inspectiebezoek heeft plaats gevonden op 22-05-2017.
Voor het verslag van het inspectiebezoek verwijzen we u naar:
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/4547?pagina=1&zoekterm=herwen

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen: 

Onze school heeft een ruime hal en twee extra ruimtes waar groepen leerlingen kunnen werken.

Beide ruimtes zijn voorzien van een digibord. Daarnaast beschikken we nog over 2 ruimtes om gepersonaliseerd te
werken en een teamkamer. 

Wij werken samen met Bibliotheek de Liemers, en hebben daardoor in onze hal een Bibliotheek op School, waarbij
we toegang hebben tot de gehele collectie van De Liemers.  

Fysieke voorzieningen

'21-'22

Overig 2

TOTAAL 2

9.2 Organisatorisch
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Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen: extra
leraren. 
De extra leraren die ondersteuning bieden, dragen mede bij aan de verdere uitvoering van individuele trajecten
(hieronder als rt vermeld). Naast de reguliere bezetting is er 2.5 fte beschikbaar aan extra leerkrachten. 

Organisatorische voorzieningen

'21-'22 '22-'23

Plusklas 0,1

RT

TOTAAL 0,1 0

9.3 Gebruik van bijzondere onderwijsmaterialen

Wij werken samen met Bibliotheek de Liemers, en hebben daardoor een Bibliotheek op School, waarbij we toegang
hebben tot de gehele collectie van De Liemers. In het schooljaar 2022-2023 maken we gebruik van het 'alles-in-
1'abonnement van Marant Eduservice, waardoor we de beschikking hebben over een scala van 30.000 geselecteerde
materialen. Daarnaast zullen zij dit jaar de materialen in de kleutergroep inventariseren en een advies uitbrengen voor
nieuw aan te schaffen materialen geven in relatie tot de doelen die gesteld zijn.

10 Personeel

10.1 Specialismen

Wij beschikken over een taal-leescoördinator, een specialist jonge kind en een MBHBcoördinator en een
rekenspecialist. Behalve de specialist jonge kind, hebben deze collega’s hier taakuren voor en nemen ze deel aan
een werkgroep gericht op deze expertise. 

Wij werken momenteel samen met het samenwerkingsverband, de IJsselgroep en Kentalis, maar ook met een
fysiotherapeut en orthopedagoog op initiatief van ouders. Zij kunnen op verzoek en in overleg gebruik maken van
ruimtes op school.  

Intern begeleider Stefanie van der Leer
Taal- en leesspecialist Nikki van Laar
Dyslexiespecialist Stefanie van der Leer
Rekenspecialist Brigitte Joosten
Specialist jonge kind Jacqueline Reintjes
Gedragsspecialist Extern
Hoogbegaafdheid specialist Evelyne van Aalst
Orthopedagoog Extern
Logopedist Extern

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch) waarin in ieder geval wordt
nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. In dit gesprek komen de sterke punten
van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat
gesprek informatie over de school en de procedure.

Als ouders aangeven dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De
directeur geeft dan aan dat hij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden
geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het
samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse voorziening of andere
relevante informatie te verstrekken.

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze school wordt in overleg
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bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan niet met een aanvullend arrangement, kunnen
voldoen op Sprankel. Zo kan per kind bekeken worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden.

Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de
inschrijving. 

In de doorgaande lijn onderhouden wij goede contacten met de nabije kinderopvang in Herwen, waarbij we zorgen
voor een warme overdracht als kinderen doorstromen. We stemmen de wenperiode op elkaar af naar gelang de
ontwikkelingsbehoeften van een kind. 

Ook met de VO scholen waar kinderen naar doorstromen zorgen wij voor tijdige informatie-uitwisseling en warme
overdrachten.

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Onze extra ondersteuning:

Extra handen/ geordend naar homogene (sub)groepen

Tot augustus 2023 is er in alle groepen extra ondersteuning in de vorm van een extra leerkracht.
Hierdoor kunnen combinatie groepen gesplitst worden op bepaalde momenten en wordt er buiten de
groepen met sub-groepjes of individuele leerlingen gewerkt. Hiervoor is in totaal 2.0 FTE
beschikbaar.

Binnen de groep individueel

Door de leerkracht zelf wordt er vanuit onderwijsplannen of OPP gericht instructie en begeleiding
gegeven op aangepast aanbod, binnen de mogelijkheden die er zijn. De extra leerkrachten die
ondersteuning bieden dragen bij aan de verdere uitvoering van individuele trajecten.

Ondersteuning van leerkrachten

Door extra aanwezigheid van de ib'er kunnen tutoring en het geven van feedback tijdens
kindgesprekken door leraren structureel ingezet worden.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben

Basisschool Sprankel
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