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Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs
werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een
beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om
specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de
behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind

Contactpersoon
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij:
• Leraar / mentor
• Intern begeleider / zorgcoördinator
• Directie, team- of afdelingsleider
• Gedragsspecialist / orthopedagoog
• Deskundige van het samenwerkingsverband

Specialisten

Voorzieningen
Deze voorzieningen zijn voor ons beschikbaar
In de school
• Entree opleiding
• Maatwerk op gedrag
• Pro VMBO
• Reken- en taalondersteuning
• Schakelklas
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound)

Deze specialisten zijn voor ons beschikbaar
Op school
• Dyslexiespecialist
• Faalangstreductietrainer
• Gedrag / sociale vaardigheden specialist
• Psycholoog
• Reken-/wiskunde-specialist
• Taal-/leesspecialist
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur
• Autisme-specialist
• Begeleider passend onderwijs
• NT2-specialist
• Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper

Onderwijsaanbod
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig
Op school
• Aanbod executieve functies
• Aanbod NT2
• Preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur
• Aanbod dyslexie

Onze visie op ondersteuning

Sterke punten in onze ondersteuning

PROGrotius heeft de ambitie een onderwijsaanbod te
realiseren dat aansluit bij de wensen en
mogelijkheden van onze specifieke (praktijkschool)
doelgroep. Dit geldt ook voor leerlingen die vanwege
een ondersteuningsbehoefte een onderwijsplek
zoeken waarbij ruimte is voor extra ondersteuning en
begeleiding. PROGrotius biedt een overzichtelijke,
voorspelbare en veilige leeromgeving en faciliteert
daarbij een breed aanbod voor een kansrijke
toekomst.

Onderwijs
Het ProGrotius biedt voor al haar leerlingen coaching
door de mentoren. De mentoren spelen een centrale rol in
de schoolgang van de leerling en onderhouden contact
met alle betrokkene rondom de leerling. Mentoren in de
bovenbouw begeleiden de leerlingen in hun stagetraject en
stellen samen met het stagebedrijf passende leerdoelen
vast.

Grenzen aan onze ondersteuning

Onze ambities en ontwikkeldoelen

Binnen het team is veel bereidheid om leerling met
speciale ondersteuningsbehoefte binnen de school op te
nemen. In uitzonderlijke situaties of specifieke gevallen
zal kritisch de afweging gemaakt moeten worden ons
aanbod voor die leerling toereikend is. Indien de
onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling de
mogelijkheden van onze basis- en extra ondersteuning te
boven gaan, kunnen wij binnen onze school geen
passende onderwijsplaats bieden. In overleg met ouders
en leden van de toewijzingscommissie
ondersteuningsaanbod wordt dan bekeken of deze leerling
kan worden doorgeleid naar één van de scholen binnen
ons samenwerkingsverband die de
ondersteuningsmogelijkheden wel in huis heeft, dan wel
dat een plaatsing in de bovenschoolse Flexvoorziening of
het Speciaal Onderwijs voor deze leerling meer voor de
hand ligt.

Maatwerk
De school verzorgt maatwerktrajecten voor zowel bovenals onderbouw en kijkt hierbij naar de specifieke
onderwijsbehoeften en uitstroomperspectieven van onze
leerlingen.
Daarnaast biedt ProGrotius een interne entree-opleiding
aan en een Pro-VMBO traject. In het entree-traject kunnen
leerlingen in een veilige en gestructureerde omgeving
onder begeleiding van een mentor tot hun Entree diploma
komen. Het Pro-VMBO traject geeft leerlingen de
mogelijkheid om in 2 of 3 jaar succesvol door te stromen
naar het VMBO.

Samenwerking
Om docenten en leerlingen zoveel mogelijk
ondersteuning te bieden en in contact te brengen met
passende expertise ligt binnen het zorgteam de ambitie
om het netwerk van onze school verder uit te breiden en
naast de samenwerking met onze kernpartners, nieuwe
samenwerkingen aan te gaan.
Docententeam
Verder uitbouwen van specifieke expertise bij de
docenten op diverse aspecten van gedragsproblematiek,
handelingsgericht werken en omgaan met ouders door
middel van training en voorlichting. Middels een
intervisietraject werken docenten nauw samen en delen
zij kennis en ervaring met elkaar.

