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Passend Onderwijs 

Inleiding 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband  VO 20.01/20.02. Samen met alle scholen 

voor voortgezet onderwijs (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk 

kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband: 

www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: 

 Welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 

 De ondersteuningsprofielen van de scholen 

 Wat de basisondersteuning is van alle scholen in het samenwerkingsverband 

Wie zijn we en welk onderwijsaanbod er op onze school? 

De Simon van Hasseltschool is een schakelschool voor leerlingen met vooral leerachterstanden (taal 

en rekenen) en of gedragsproblematiek.  Het doel van de school is om een overgang van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te kunnen maken.  Deze overgang naar voortgezet 

onderwijs  proberen we in 2 a 3 jaar te realiseren. Onze onderwijsaanbod is vergelijkbaar met dat van 

een reguliere VMBO school, waarbij onder anderen extra aandacht is voor taal en rekenen. Indien 

nodig vindt er extra ondersteuning plaats om gedrag te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan: 

omgaan met medeleerlingen, omgaan met volwassenen, omgaan met regels en afspraken,  

samenwerken, taakgerichtheid, om hulp vragen en reflecteren op eigen handelen. 

 

Wat wij aanvullend bieden op de basisondersteuning? 

Voor leerlingen met  grote problemen met technisch lezen is er een taalwerkplaats. Voor alle 

leerlingen in VMBO startklas en VMBO klas 1 is er 3 uur per week  extra rekenonderwijs en 

rekenondersteuning  in niveaugroepen.  Naast een zeer ervaren team van docenten heeft dee school 

heeft  onder anderen een logopedist in dienst ter ondersteuning voor taal en een orthopedagoog ter 

ondersteuning van gedrag. Daarnaast is er een schoolmaatschappelijk werker,  klassen-assistent en 

een ambulant begeleider in dienst.  

Voor leerlingen met grote achterstanden op taal (en soms ook rekenen) hebben we een zogenaamde  

VMBO-start groep. Hierin wordt er voorafgaande aan het eerste jaar een schooljaar lang gewerkt aan 

het verbeteren van taal en rekenen en sociaal-emotioneel sterker worden. 

Tevens is de mentor zeer belangrijk  ten aanzien van de begeleiding van de groep en de individuele 

leerlingen.  Dit blijkt uit het dagelijks contact dat hij (1)  heeft met zijn leerlingen.  Tevens is er 

intensief contact met ouders  en indien nodig samenwerking met  externe hulpverlening. 

Ook belangrijk is dat de school een eigen gebouw heeft, waardoor er voor leerlingen een veilig 

schoolklimaat is om zich te ontwikkelen.  Passend onderwijs is nog in ontwikkeling en hoe het er 
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precies uit gaat zien zal de toekomst uitwijzen. Bij toelating tot de Simon van Hasseltschool zijn de 

oude toelatingscriteria voor LWOO vooralsnog leidend.  Daarmee garanderen we dat de 

schoolpopulatie de komende jaren niet drastisch wijzigt.  

Wat zijn de grenzen van onze ondersteuning? 

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor plaatsing op onze school niet tot de mogelijkheden 

behoort.  Deze omstandigheden hebben te maken met: 

- Ernstige tekorten in de intelligentie 

- Ernstige tekorten in  het gedrag 

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat er op termijn (maximaal 3 jaar)  een schakeling  

gerealiseerd moet kunnen worden naar regulier VMBO.  Van leerlingen wordt verwacht dat ze 

leerbaar zijn op het gebied van schoolvakken en gedrag.  

Wanneer wij besluiten om een leerling niet te plaatsen, dan begeleiden wij het traject naar een 

passende school. 

Wat zijn onze ambities? 

Onze ambitie is om leerachterstand te verkleinen en gedrag te verbeteren waardoor leerlingen goed 

toegerust zijn om na een periode van 2 a 3 jaar geschakeld te worden naar een vervolgschool. We 

zijn er van overtuigd dat de periode op onze school bijdraagt aan een goede ontwikkeling  van 

leerlingen en hun maatschappelijke kansen vergroot. 

 

 


