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 Toelichting 
 

Bij extra ondersteuning door externe partners binnen school 
Denk aan wijkgerichte samenwerking, gebouw, etc. 
 
Bij grenzen en mogelijkheden 
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen 
opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen 
we specifiek aangeven omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen, doordat we niet genoeg 
mogelijkheden en expertise hebben. 

 
 
Mogelijke grenzen en voorbeelden van een beschrijving 
 
 
Verstoring van rust en 
veiligheid 

 

· De school ervaart een grens als het welbevinden van het  
   kind of van andere kinderen 

· Het schoolteam ervaart handelingsverlegenheid bij  
   (extreem) externaliserend gedrag.   
 

 
Geen balans tussen verzorging 
en / of behandeling en 
onderwijs 

 

· De school ervaart een ondersteuningsgrens als er geen  
   balans meer is tussen het bieden van onderwijs en 
   verzorging en/of behandeling van een leerling.  

 
 
Verstoring van het leerproces 
voor de andere kinderen 

 

· Onze school heeft beperkte mogelijkheden voor leerlingen 
   met fysieke / medische behoeften. Leerkrachten kunnen  
   het klaslokaal niet verlaten om bijvoorbeeld een kind met 
   fysieke handicap te helpen op het toilet.  

  
 
Gebrek aan capaciteit 

 

· De grenzen die school ervaart hebben te maken met het  
   bieden van onderwijs aan grote aantallen leerlingen met  
   een onderwijsbehoefte.  

 
 
Grenzen aan leerbaarheid van 
het kind 

 

· De grenzen die de school ervaart hebben te maken met de 
   onderwijsbehoeften bij leerlingen die een mindere  
   intelligentie hebben. Het gaat hierbij om leerlingen die  
   voor meer dan twee vakken een eigen onderwijs- 
   programma nodig hebben.  

 
 
Grenzen aan zelfsturing / 
leerkrachtafhankelijk 

 

· De grenzen die de school ervaart hebben te maken met de  
   onderwijsbehoefte van leerlingen die zeer leerkracht- 
   afhankelijk zijn: die veel individuele aandacht nodig hebben  
   van de leerkracht. Het gaat hierbij om leerlingen die moeite  
   hebben zelf sturing aan te brengen en hierbij de leerkracht  
   bijna volledig nodig te hebben. Deze leerlingen kunnen zeer  
   korte tijd zelfstandig werken en dit is binnen ons onderwijs- 
   concept en model van instructie moeilijk in te passen.  

 
 


