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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 is een samenvatting van het 
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) en 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 / mentor  
• Leerlingbegeleider  
• Intern begeleider / zorgcoördinator  
• Directie, team- of afdelingsleider  
 
 

 
Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Taalklas 
• Time-out voorziening (met begeleiding) 
• Zomerschool 
• Lenteschool 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• NT2-klas 
• Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 
 

 

Specialisten 
 
Deze specialisten zijn voor onze leerlingen 
beschikbaar: 
 
Op school 
• Autismespecialist 
• Dyscalculiespecialist 
• Dyslexiespecialist 
• Faalangstreductietrainer 
• Specialist gedrag/sociale vaardigheden 
• NT2-specialist 
• Reken-/wiskundespecialist 
• Taal-/leesspecialist 
• Executieve functies 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Begeleider passend onderwijs 
• Specialist meer- en hoogbegaafdheid 
 
 

 

Onderwijsaanbod 
 
Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd 
aanwezig 
 
Op school 
• Aanbod dyscalculie 
• Aanbod dyslexie 
• Aanbod executieve functies 
• Aanbod NT2 
• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
• Aanbod spraak/taal 
• Compacten en verrijken 
 
Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Aanbod meer- en hoogbegaafden 



 

   

Onze leerlingen 

 
 Samen het beste uit jezelf halen! Dat is het motto van het Gerrit Rietveld College, een interconfessionele 
scholengemeenschap voor technasium, gymnasium, atheneum, havo en mavo in Tuindorp. Bij ons haal je een diploma 
dat bij je past. Net zo belangrijk vinden we dat je ontdekt waar je goed in bent en enthousiast van wordt. Je leert iets te 
betekenen voor de maatschappij en voor een ander. 
 
We dagen onze leerlingen uit om te ontdekken waar hun talenten liggen en die verder te ontwikkelen. De een heeft een 
talenknobbel, de ander is goed in exacte vakken, een derde blinkt uit in creativiteit. 
 
Bij ons kun je worden wie je bent en mag je excelleren. We leren leerlingen verbinden met de omgeving, zelfstandig 
keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en positief bijdragen aan de wereld. In onze lessen proberen we aan te 
sluiten bij de verschillen in leer- en ondersteuningsvragen van de leerlingen. Ook richten we ons op leren leven, leren 
leren en leren kiezen in de vaklessen en mentorlessen.  

 

Visie op ondersteuning 
 
 Het kan zijn dat je bij het leren tijdelijk of structureel extra ondersteuning nodig hebt. Samen met jou, je ouders, je 
mentor, je afdelingsleider en de zorgcoördinator kijken we naar de begeleidingsmogelijkheden. Soms zal de mentor 
meer voor je kunnen betekenen en soms is het fijner dat een coach passend onderwijs je extra ondersteuning biedt. 
Ook kan een training je de nodige hulp bieden. De school werkt in de ondersteuning van leerlingen samen met de 
kernpartners van Utrecht en het Samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel van het Gerrit Rietveld College is 
‘cognitieve en didactische ontwikkeling’. 
 
We zorgen er als school ook voor dat medewerkers kunnen omgaan met de verschillende onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeftes van leerlingen. We willen bereiken dat iedere leerling de school passend bij zijn/haar niveau 
kan doorlopen. We ondersteunen die leerlingen en docenten die dat nodig hebben.  
 
 

 

Ondersteuningsroute 
 
 Zie de visual op onze website www.gerritrietveldcollege.nl/begeleiding onder het kopje ‘Begeleidingsteam en Zorg 
Advies Team’.  
 

 


