Passend onderwijs, dit doen we
samen met het Expertiseteam van

Expertisecentrum
De Schelp is een school voor speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk
lerende kinderen (ZMLK). De school wordt bezocht
door leerlingen van 4 tot en met 18 jaar die moeizaam leren of moeilijk tot leren komen door een
ontwikkelingsachterstand, stoornis of aandoening.
Het IQ is hierin niet leidend. De leerlingen krijgen
onderwijs op maat aangeboden in kleine groepen.
De Schelp biedt ook een Expertisecentrum.
Het Expertiseteam van de Schelp bestaat uit
leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen
en een logopediste. Het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK) stelt
de Schelp in de gelegenheid om deze expertise te
delen met als doel collega's te kunnen ondersteunen.
Dat betekent dat scholen kosteloos een beroep
kunnen doen op deze experts van De Schelp. Zo
kunnen we samen het onderwijs passend maken voor
leerlingen die moeilijk tot leren komen.

Expertiseteam De Schelp:
Voor wie:
Schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten in
het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Voor wat:
• Hulpvragen over leerlingen met een
ontwikkelings- of leerachterstand.
• Ondersteuning rondom begeleiding en
communicatie van (zeer moeilijk) lerende kinderen.
• Begeleiding rondom de aanname van moeilijk
lerende leerlingen op de basisschool en afstemming
over de aanpassingen binnen het aanbod. We zijn
graag actief betrokken vanaf de start zodat we
kunnen ondersteunen om passend onderwijs
passend te maken.
• Vragen over ondersteuningsbehoeften van leerlingen
die bekend zijn met een ontwikkelingsachterstand,
stoornis of aandoening. Bijv. syndroom van Down,
autisme, hechtingsproblematiek, prikkelverwerkingsstoornissen en communicatieproblematiek.
• Vragen over een ontwikkelingsperspectief,
leerlijnen of een casusbespreking.
• Observatie en handelingsadviezen op hulpvraag
van een leerkracht bij een kind dat niet of moeilijk
tot leren komt.

Hoe:
Mail je vraag naar: info@deschelphaarlem.nl. Er wordt
telefonisch contact opgenomen. De hulpvraag wordt
daarna besproken in het Expertiseteam, dan volgt
een terugkoppeling met een antwoord of er wordt
gezamenlijk een plan opgesteld.
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