
 

 

 

 

  

Contactpersoon Voorzieningen 
De taak om ouders te betrekken bij 
ondersteuning ligt bij: 

• Directie, team- of afdelingsleider  

• Jeugdhulpprofessional  

• Leraar / mentor  

• Gedragsspecialist / orthopedagoog  
 
 

 Onze school heeft de volgende voorzieningen 
beschikbaar: 
 
Op school 

• Autiklas / structuurgroep 

• Gedragsgroep 

• Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• NT2-klas 

• Observatieklas 

• Rekenklas 

• Tussenvoorziening (OPDC) 
 

Specialisten Onderwijsaanbod 

Deze specialisten zijn voor onze leerlingen 
beschikbaar: 
 
Op school 

• Autisme-specialist 

• Begeleider passend onderwijs 

• Gedrag / sociale vaardigheden specialist 

• Orthopedagoog 

• zorgcoach 

• onderwijscoach 

 

 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Beeldcoach en/of video-interactie-
begeleider 

• Consulent passend onderwijs 

• Dyslexiespecialist 

• Faalangstreductietrainer 

• Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 
teacher) 

• Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

• NT2-specialist 

• Reken-/wiskunde-specialist 

• Schoolmaatschappelijk werker 

• Taal-/leesspecialist 

Dit onderwijsaanbod is bij ons geïntegreerd 
aanwezig 
 
Op school 

• Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

• Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 
opvoedproblemen 

• Weerbaarheidstraining 
 

Via samenwerkingsverband, bestuur of derden 

• Aanbod dyscalculie 

• Aanbod dyslexie 

• Aanbod executieve functies 

• Aanbod meer- en hoogbegaafden 

• Aanbod NT2 

• Aanbod spraak/taal 

Passend Onderwijs bij Einstein Class (AMS) 

Ouderrapport  
2022-2023 

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. 

 



 

 

 

Onze visie op ondersteuning 
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 

 De Einstein Class is er voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) of 
angststoornissen die vastlopen in de basisondersteuning van het reguliere onderwijs. Ze 
krijgen onderwijs op maat en nabije begeleiding in een rustige omgeving, zonder veel 
prikkels. De Einstein Class heeft als locatie een apart gebouw op loopafstand van de CSG 
Anna Maria van Schurman in Franeker. Voor leerlingen met een zwaardere 
ondersteuningsbehoefte is beschikkingsvrije specialistische ondersteuning beschikbaar, 
gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Doel van de Einstein Class is dat leerlingen met ASS 
onderwijs kunnen volgen op een voor hen zo passend mogelijke manier, aansluitend op 
hun niveau, met inhoudelijke en didactische aanpassingen, en in een omgeving waarin zij 
zo optimaal mogelijk functioneren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Op de Einstein Class werkt een diverse team van professionals samen met de leerlingen 
en de ouders. Het team bestaat uit jeugdhulp werkers (SKJ geregistreerd), 
onderwijsmensen, orthopedagogen en pedagogen. Door een heldere en duidelijke 
structuur weten de leerlingen wat er van hun wordt verwacht en door oog te hebben 
voor de leerlingen.  
 
 

   

Grenzen aan onze ondersteuning 
 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 

 

 Leerlingen met naar buiten gericht gedrag kunnen we niet plaatsen, deze leerlingen 
zorgen vaak voor te veel prikkels bij andere leerlingen. Er zit ook een maximum aan het 
aantal te plaatsen leerlingen.  
 

  

 We willen graag op korte termijn een dependance starten in Leeuwarden om de 
groeiende vraag aan te kunnen. Einstein058 . 
We willen graag de basistraining Geef me de 5 met successie afronden.  
 
 

 


