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Basisondersteuning
Elk bestuur is er zelf verantwoordelijk voor dat elk van haar leerlingen onderwijs krijgt
waarin basisondersteuning van voldoende kwaliteit wordt geboden zonder een beroep te
kunnen en hoeven doen op de middelen van het SWV.
De basisondersteuning die elke school levert omvat in elk geval:
• de preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal-, leer- ,
opgroei- en opvoedproblemen;
• een aanbod voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie,
leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
• onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of
minder dan gemiddelde intelligentie; de begrenzing van onderwijszorg binnen een
reguliere school op basis van IQ alleen wordt vermeden;
• (ortho)pedagogische en/of (ortho)didactische programma's en methodieken die gericht
zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen:
• een (ortho)pedagogische aanpak en klimaat dat uit gaat van mogelijkheden in de
begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen, al dan niet voor wat
betreft stoornissen of handicaps, maar tegelijk realistisch is in het formuleren van
grenzen van de basisondersteuning.
Elke school heeft daartoe een ondersteuningsstructuur ingericht waarbinnen en waardoor
duidelijk is hoe preventieve en curatieve interventies beschikbaar zijn en hoe de expertise
van samenwerkende scholen en ketenpartners wordt ingezet.
Extra ondersteuning
Elk schoolbestuur heeft de ruimte om eigen keuzes te maken die passen bij de lokale
situatie en de eigen historie. Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de
basisschool wordt vormgegeven, wanneer een OPP wordt opgesteld, hoe en wanneer
ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet, of er al of niet
gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in
combinatie met andere schoolbesturen.
Voor alle schoolbesturen geldt dat de onderstaande zaken altijd extra ondersteuning
betreffen en dientengevolge altijd het opstellen van een OPP vereisen:
• Alle leerlingen met een arrangement vanuit het SWV Helmond-Peelland. Dat betreft in ieder
geval leerlingen met:
- arrangement Down;
- arrangement Dubbel Bijzonder;
- arrangement terugplaatsing vanuit het S(B)O;
- arrangement onderinstroom. Kinderen die onder regie van het SWV instromen in de
vroegschool met extra ondersteuning vanuit het SWV
• Leerlingen met een clusterindicatie die externe ondersteuning krijgen (van buiten de school).
Bijvoorbeeld auditief/communicatief beperkte leerlingen met ambulante ondersteuning
vanuit cluster 2.

