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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 
 

Voorzieningen 

 
De taak om ouders te betrekken bij ondersteuning ligt bij: 

 Leraar   

 Intern begeleider   
 

 

 
Deze voorzieningen zijn voor ons beschikbaar 
 

 

Specialisten 

 
Deze specialisten zijn voor ons beschikbaar 
 
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur 

 Begeleider passend onderwijs  

 Laagbegaafdenspecialist  

 NT2-specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
 

 

Onderwijsaanbod 

 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd aanwezig 
 
Via samenwerkingsverband of schoolbestuur 

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod NT2  
 



   

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 

De WestWijzer is dé school in Westwoud. Een unieke 

samensmelting van Openbaar en Katholiek onderwijs. 

Daarmee zijn wij de school die staat en gaat voor alle 

leerlingen in ons dorp, uit elk gezin en van elke gezindte.  Een 

lokale school met een open vizier naar de wereld om ons 

heen. Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind tot zijn/haar 

recht komt. In ons onderwijs is ruimte voor verschillen en 

word je gestimuleerd om jezelf te zijn en te blijven 

ontwikkelen. Het is onze overtuiging dat alle leerlingen graag 

willen leren. Wij zien het dan ook als onze uitdaging om alle 

kinderen te bieden wat ze nodig hebben om tot leren te 

komen. Wij organiseren dat met een deskundig team dat in 

staat is om steeds te schakelen tussen coachen, leiden en 

begeleiden. Zo zorgen we dat leerlingen steeds meer 

eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij willen kinderen 

leren om zelfstandig te zijn, om verantwoordelijk te zijn voor 

eigen werk, om zelf te plannen en door te zetten. Om eigen 

doelen te stellen en zelf te ontdekken wat ze al kunnen en 

nog mogen leren. Samenwerken, samen leren en samen 

spelen zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Ook als 

schoolteam kunnen wij blijven leren door samenwerken en 

samen leren. Naast veel aandacht voor zelfstandigheid, 

zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap zorgen wij voor 

een veilige en duidelijke structuur. We werken met heldere 

doelen en leerlijnen, soms vanuit de methode, soms 

projectmatig/thematisch. Wij gaan voor de beste resultaten 

op deze doelen. Passend bij de leerlingen en hun talenten. 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich breed 

kunnen ontwikkelen en dat zoveel mogelijk talenten aan bod 

komen. Daarom is er naast een stevige basis aan rekenen, 

taal, lezen en spelling veel aandacht voor sociaal emotionele 

ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Wij willen een 

breed en uitdagend aanbod hebben voor alle leerlingen. Van 

muziek tot techniek en van timmeren tot schaken. 

 

  

De WestWijzer is een school in oprichting. De school bestaat 
nu 1 jaar en is bezig een ondersteuningsstructuur op te 
zetten. Op dit moment is de school op veel vlakken in 
ontwikkeling en vallen er nog geen echte sterke punten te 
beschrijven. 

 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 



   

 

De WestWijzer streeft ernaar de basisondersteuning, zoals 
door het SWV aangegeven, te kunnen bieden. Gezien het feit 
dat De WestWijzer pas sinds augustus 2017 bestaat is de 
school ook wat dat betreft nog volop in ontwikkeling. 

 

  

De WestWijzer is een nieuwe school. Sinds 1 augustus 2017 is 
deze informele samenwerkingsschool gestart. De WestWijzer 
streeft ernaar de basisondersteuning zoals geformuleerd 
door het SWV te kunnen aanbieden. In het schoolplan 2019-
2023 wordt beschreven welke stappen we op welke 
manieren willen maken. 

 

 


