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Inhoud

Hoe werkt het?
Klik hiernaast op een ondewerp en dan  
ga je meteen naar de juiste pagina.

Hier zijn de knoppen onder aan iedere 
pagina voor:

naar de pagina waar je vandaan kwam

naar het overzicht met alle vragen

naar de volgende pagina

naar de vorige pagina

Passend onderwijs? Wat is dat eigenlijk?

Praten en luisteren Extra hulp voor jou

Een plan om jou te helpen

Een andere school Je goed voelen

Vragen?
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Ieder kind is anders en ieder kind leert anders. 
Sommige kinderen vinden de lessen op school 
moeilijk en hebben extra tijd en aandacht nodig. 
Andere kinderen vinden de lessen juist makkelijk. 
Zij hebben misschien andere lesstof nodig dan de 
rest van de klas of zij hebben hulp nodig om 
anders te leren. 

Weer andere kinderen hebben extra hulp nodig  
op school, omdat ze bijvoorbeeld autisme hebben, 
ADHD of dyslexie. Of omdat ze niet goed kunnen 
zien of horen of het moeilijk vinden om goed op  
te letten. 

Veel kinderen hebben dus iets anders of iets extra’s 
nodig bij het leren. Dat is heel normaal. Het maakt 
niet uit wanneer een kind hulp nodig heeft om de 
lessen te kunnen volgen op school. Elk kind heeft 
er in Nederland recht op om naar school te gaan. 
Scholen moeten die extra hulp geven aan kinderen 
die dat nodig hebben. Dat heet in Nederland passend 
onderwijs. Meer informatie hierover staat in de  
folder voor je ouders Wat is passend onderwijs?.

Passend onderwijs?
Wat is dat eigenlijk?
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Om je goed te kunnen helpen wordt er veel 
gepraat. Jij, je ouders en school moeten met elkaar 
praten om goed te kunnen weten hoe jij het beste 
geholpen kan worden. Het is heel belangrijk dat jij 
ook zelf vertelt wat je voelt en denkt. Maar behalve 
praten moet iedereen natuurlijk ook goed naar 
elkaar luisteren! 

Vaak ziet je juf of meester dat je extra hulp nodig 
hebt. Of je merkt zelf dat je hulp nodig hebt. 
Bijvoorbeeld omdat je denkt dat je iets niet goed 
kan. Of omdat je snel boos wordt. Of omdat je 
lezen of rekenen moeilijk vindt. Je juf of meester 
gaat daar dan over praten met jou en je ouders,  
of met de mensen die voor je zorgen. Soms  
denken jij en je ouders (of verzorgers) dat je extra 
hulp nodig hebt. Jullie mogen dit altijd zelf aan de 
school vertellen. 

Praten en luisteren

Extra hulp voor jou 
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Soms kan de school waar je op zit je niet de hulp 
geven die jij nodig hebt. Dan is het beter om les  
te krijgen op een andere school die jou wel kan 
helpen. Of om naar een ander soort school te gaan; 
een speciale school. Op speciale scholen zijn er 
minder kinderen in een groep. Dat is rustiger.  
De juf of meester heeft dan meer tijd om jou te 
helpen. Misschien zit je nu al op een speciale 
school? Ook dan moet je de hulp krijgen die jij 
nodig hebt. Jij mag altijd meepraten over wat jou 
helpt en wat juist niet. 

Een plan om jou te helpen
Een andere school

Als de school en jij en je ouders het ermee eens zijn 
dat je hulp nodig hebt om de lessen goed te kun-
nen volgen, maakt de school een plan. In dat plan 
schrijft de school op hoe de juffen en meesters jou 
gaan helpen. Bijvoorbeeld dat je wat moeilijkere 
lesstof krijgt. Of extra uitleg of een training.  
De school praat over dat plan met jou en je ouders. 
Jij mag altijd je mening geven over dat plan. Je mag 
ook altijd laten weten hoe je vindt dat het gaat. 
Vind je dat je goed wordt geholpen? Soms vraagt 
de school andere mensen dan de juf of meester  
om je te helpen. Voel je je fijn bij die mensen?  
Praat hierover met je juf, meester of je ouders/
verzorgers.
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Tips 
Hier zijn wat tips voor als je het spannend vindt  
om te praten met je juf of meester. 
• Vraag of je even alleen met de juf of meester 

mag praten. 
• Schrijf op wat je wil vragen of vertellen.  

Of maak een tekening. Zo vergeet je het niet.
• In plaats van vertellen, kun je het blaadje  

met wat je hebt opgeschreven ook aan je juf  
of meester geven. 

• Je mag ook praten met een juf of meester  
van een andere klas. 

• Je kunt ook je ouders of verzorgers vragen om  
je te helpen, of om bij het gesprek te zijn.

Je goed voelen

Misschien vind je het moeilijk om naar school te 
gaan, omdat het op school niet lekker gaat. Je gaat 
dan bijvoorbeeld met buikpijn of hoofdpijn naar 
school. Omdat je het spannend vindt, of bang bent. 
Praat daarover met je ouders en met je juf of meester. 
Je ouders en de school moeten samen met jou naar 
een oplossing zoeken. Ze moeten ook aan jou vragen 
wat jij nodig hebt om je op school goed te voelen.  
Zo kun je meedoen en leren op een manier die 
prettig is voor jou.
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Vragen over wat in deze folder staat, kun je stellen  
aan je ouders/verzorgers, of je juf of meester.  
Zij kunnen ook bellen met het ouder- en jeugdsteunpunt. 
Meer informatie hierover staat in de folder voor je ouders.  
Meer weten?  
Kijk op www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs
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