
 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning op de Eerste Rith 

Op de Eerste Rith staan we voor goed onderwijs. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. 

Hiervoor bieden wij verschillende vormen van ondersteuning.   

 

Basisondersteuning in de klas 

Op De Eerste Rith bieden we passende ondersteuning voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met 

specifieke behoeften. Dat wil zeggen dat we leerlingen zo nodig een extra steuntje in de rug geven om 

zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van verlengde instructie of verrijking. Dit 

gebeurt binnen de jaargroep. Het is mogelijk dat een kind net iets meer nodig heeft om te groeien in 

de ontwikkeling. Er is extra ondersteuning mogelijk vanuit de lichte ondersteuningsmiddelen. 

Onderwijsassistenten worden ingezet binnen de groep en bieden ter plekke ruimte voor extra 

oefening en verdiepte instructie. Of er wordt een tijdelijke vorm van Remedial Teaching aangeboden.  

 

Ondersteuning buiten de klas 

Soms komt het voor dat kinderen buiten de klas extra ondersteuning aangeboden krijgen. Hierbij gaat 

het dan om specifieke vormen van ondersteuning. Denk hierbij aan ernstige leesproblemen, 

taalondersteuning bij anderstalige leerlingen, rekenproblemen, extra uitdaging/verrijking/plusaanbod, 

werken aan de executieve functies.  

  

Verrijking en plusklas 

Op de Eerste Rith kunnen wij kinderen, die gemakkelijk leren en snel door de lesstof gaan, een 

compact programma aanbieden in de klas. Daarnaast kunnen wij kinderen een verrijkt programma 

bieden. Mocht de behoefte aan uitdaging groter zijn, dan hebben wij een plusklas waar kinderen 

werken aan projecten.  

 

Executieve Functies 

Voorwaarden om tot leren en ontwikkelen te komen, zijn: kunnen plannen en organiseren, 

felxibilieteit, rem op emoties, denken en gedrag en werkgeheugen. Op de Eerste Rith worden kinderen 

gestimuleerd om deze vaardigheden te ontwikkelen oa door middel van een spellenpracticum.  

 

Is er misschien meer nodig? 

Voor leerlingen die meer dan basis- en lichte ondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met 

ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In 

sommige gevallen kan de school hiervoor extra financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van 

een arrangement. Dit arrangement wordt aangevraagd bij het Regionaal Samenwerkingsverband. 

 

Intern begeleider 



De Eerste Rith heeft 2 intern begeleiders. De intern begeleiders zorgen dat de uitvoering van de extra 

ondersteuning goed verloopt. Heeft u vragen over de ondersteuning, neemt u dan contact op met een 

van de intern begeleiders. 

 


