
OOK creëert kansen 
Passend Onderwijs, wetgeving 01-08-2014: 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten 
en hun mogelijkheden.  

Onze scholen 
OBS Het Meerrijk te Kampen 
OBS Dirk van Dijkschool te Kampen 
ODS Engelenberg te Kampen 
OJS Het Scala te Kampen 
OBS Villa Nova 
OBS Wonderwijs te IJsselmuiden 

Onze missie: 
Ieder kind heeft een passende basisschool in zijn of haar omgeving. 

Onze visie 
Het welbevinden van de leerling staat voorop. We zoeken naar de mogelijkheden 
die de context van een groep kan bieden. Dat wil zeggen dat we altijd uitgaan 
van de ondersteuningsmogelijkheden die binnen een groep leerlingen 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het versterken van kennis, vaardigheden en het uitbreiden van het 
handelingsrepertoire van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 
vormen hierbij speerpunten. 

Ons doel van Passend Onderwijs: 

“If the child doesn’t learn the way you teach. Teach the way the child learns” 

Het ‘gewone’ onderwijs in de klas is soms niet passend. Het kind is niet optimaal 
gelukkig. Samen met kind, ouder, leerkracht en specialist gaan we op zoek naar 
onderwijs wat wél lukt, om zo het onderwijs in de klas te verbeteren. 

Extra begeleiding die nodig is 
Omdat er soms iets meer nodig is dan het pakket wat de reguliere basisschool 
kán bieden, is er speciale begeleiding gerealiseerd. Begeleiding is extra tijd en 
instructie voor kinderen én leerkrachten om daadwerkelijk iets te kunnen doen 
aan dat wat de onderwijsleersituatie in de weg zit. 

• De begeleiding kan gegeven worden door het team Passend Onderwijs. 
Deze gespecialiseerde professionals (specialisten) zijn binnen alle scholen 
van onze stichting werkzaam. Samen met ouders, kind, leerkracht en 
specialist wordt gezocht naar kansen in die groep, bij die leerkracht.  
Afhankelijk van de hulpvraag die het kind en de school heeft, wordt er een 
onderwijsarrangement beschikbaar gesteld en de inhoud van begeleiding 
vastgesteld. 
Traject 1: 1x per week 40 minuten lestijd. 
Traject 2: 2x per week 40 minuten lestijd. 
Traject 3: 3x per week 40 minuten lestijd. 



• Daarnaast is er expertise mogelijk van het Samenwerkingsverband 
Kampen e.o. Deze gespecialiseerde externe begeleiding omvat een ‘op 
maat’ afgestemd aanbod, uitgedrukt in uren van personele inzet. 
Afhankelijk van de hulpvraag die het kind en de school heeft, wordt er een 
onderwijsarrangement beschikbaar gesteld en de inhoud van begeleiding 
vastgesteld. 

Beide vormen van begeleiding kunnen elkaar opvolgen, náást elkaar gegeven 
worden en/of samen gaan. 

Het team Passend Onderwijs van Stichting OOK 
De trajecten worden uitgevoerd door: 
Karin Hagendoorn (gespecialiseerd leerkrachtondersteuner) 
Alice Breel (gespecialiseerd leerkrachtondersteuner) 
Jose Bonsing (onderwijsspecialist) 

Specialismen 
Daar waar onderwijs en opvoeden nét een beetje anders gaan, zijn er 
specialismen nodig. 
De mensen die in het team Passend Onderwijs zitting hebben, hebben inzicht in 
orthopedagogisch en orthodidactisch handelen. 

Wat als het plafond bereikt is 
Dan hebben kind en ouders recht op het best mogelijke alternatief. Indien nodig 
een andere en beter passende vorm van onderwijs in zijn/haar omgeving. We 
gaan samen op zoek naar nieuwe kansen binnen al de aangesloten scholen van 
Samenwerkingsverband Kampen e.o.


