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Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 

 
 
DEEL I  INVENTARISATIE 

 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving  

 de samenwerkende ketenpartners 

 belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 
nodig aan 
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4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 
 
In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur 
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid 
in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

In hoofdstuk  laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 

 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 
Materialen in de klas 

 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen 

en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. 

 
Grenzen van de zorg 

 

Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  

 
Belangrijke kengetallen 

 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze 

met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  
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DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 
Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en 
leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen 
geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de 
toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven 
en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra 
professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de 
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning op onze school. 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 
ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE 
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1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 
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2 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

 
 
 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden 
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 
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3 Basisondersteuning 

 

 
 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4 Vervolg basisondersteuning 

 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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5 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts staat 
het percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
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6 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht 
zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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8 Samenwerkende ketenpartners 

 

 
 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 
de samenwerking is. 
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9 Materialen in de klas 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke 
kwaliteit de materialen hebben.  
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10 Grenzen van de zorg 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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11 Kengetallen 

 

 
 
 
 

 
Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers van het 
samenwerkingsverband.  
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 
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Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 
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Bijlage Scores Materialen 
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 
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1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 

We hebben met een kritisch ook gekeken en zien daardoor redelijk goede scores 

op alle gebieden behalve op het onderdeel Overdracht (ondersteuning). Dit 

schooljaar is een nieuwe zorgroute uitgestippeld waarin handelingsgericht werken 

het uitgangspunt vormt. We gaan uit van onderwijs-en ondersteuningsbehoeften 

en volgen de HGW-cyclus waarbij drie keer per jaar een groepsbespreking 

plaatsvindt met daaruit volgend een leerlingbespreking. Groepsbesprekingen 

worden vooraf gegaan door groepsbezoeken.  

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

Door het uitzetten van de nieuwe zorgstructuur vinden we dat we nu beter: 

 planmatig werken 

 deskundigheid in huis hebben door de inzet van een goed geschoolde en 

ervaren IBer  

 goed geschoolde taal- en reken coördinatoren 

 een goed OPP-format welke goed is uit te voeren 

 duidelijk beleid op leerlingenzorg  

 en goed uitgeruste ondersteuningsteams. 

 

Verbeterpunten zijn: 

 pedagogisch handelen; meer werken vanuit onderwijs-en 

ondersteuningsbehoeften; wat heeft deze leerling nodig ipv ‘dit kind is’. 

 Opbrengstgericht werken; naast aandacht voor pedagogisch handelen 

vinden we dat de opbrengsten omhoog kunnen 

 Ouders; we vinden dat we nog een cultuuromslag kunnen maken in het 

‘samen optrekken’ binnen HGW, ipv alleen op resultaten communiceren. 

 Evaluatie leerlingenzorg; we vinden het nog te vroeg om het nieuwe beleid 

nu goed te evalueren 

 Resultaten; we denken dat er meer uit te halen is uit onze leerlingen maar 

vinden daarvoor goede leerlingenzorg en het mee gaan in de structuur 

van HGW essentieel. Opbrengstgericht werken vanuit handelingsgericht 

werken. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

 

We gaan aan de slag met: 

 Pedagogisch handelen; groepsbezoeken; met aandacht voor 

klassenmanagement en pedagogisch klimaat 

 Afstemmen van instructie/ verwerking/materiaal/onderwijstijd af op 

verschillen 

 Werken met doorgaande leerlijnen 

 Schooldoelen (ambitieuze normen stellen voor te bereiken resultaten) 

 Analyse/ zelfevaluatie 
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 Evaluatie van Groepsplannen, Hulpplannen, Begeleidingsplannen 

 Lerarencompetenties: didactisch/organisatorisch/ begeleiding. 

 Overdracht tussen de voorschool/school, tussen de leerjaren en tussen 

school/VO 

 Ouders: nog beter betrekken bij zorgroutes (opstellen OPP, warme 

overdracht, zorgroute). 

 Evaluatie nieuwe zorgstructuur/ leerlingenzorg/ondersteuning/opstellen 

OPP’s gericht op doelen. 

 Beter toepassen dyscalculiebeleid. 

 

 

 

 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het 
SWV) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien binnen de school over het algemeen goede deskundigheid op het gebied 

van: 

 Remedial teaching 

 Dyslexie/taal-, lees-, spraakproblemen 

 Verstandelijke beperkingen 

 NT2. 

We zien deskundigheid ook op bestuursniveau en binnen het SWV. 

 

Redelijk goede deskundigheid op het gebied van: 

 Dyscalculie 

 Time out begeleiding 

 Vertrouwenszaken 

 Hoogbegaafdheid 

Op bestuursniveau is geen time out- voorziening beschikbaar, maar wel 

speltherapie, logopedie, orthopedagogiek, psychologie, faalangstreductie, 

dyscalculie en SOVA. 

 

Zwakke deskundigheid (niet naar tevredenheid) op het gebied van: 

 Sociale vaardigheden (SOVA) 

 Gedragsproblemen 

 Leerlingen met ADHD 

 Leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum (ASS) 

 

Op bestuursniveau is er weinig deskundigheid op het gebied van SOVA en 

motorische beperkingen. 

Binnen het SWV wordt weinig deskundigheid gezien op het gebied van jonge 

risicoleerlingen. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

We vinden dat als school goed zijn toegerust met: 

 Remedial teaching; door het werken met groepsplannen kan de 



 

           

30 

 

ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel 

mogelijk in de groep worden georganiseerd. Echter, soms is het 

noodzakelijk met kleine groepjes leerlingen buiten de groep te werken om 

extra ondersteuning te bieden. Er zijn leerkrachten die zorguren hebben 

en deze inzetten voor remedial teaching in kleine groepjes. We zien dit 

als een waardevolle aanvulling op de zorg die in de groep wordt gegeven. 

 Dyslexie: we beschikken over een goed geschoolde en ervaren taal 

coördinator die mede het beleid bepaalt (en uitvoert) betreffende het 

dyslexiebeleid. Zo hebben we de Leestempo en Leestechniektoetsen 

vervangen door de DMT. Intensiever, maar effectiever in het opsporen 

van leesproblemen.  

 Verstandelijke beperkingen: de IBer is ervaren met het werken met 

leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij is deskundig op dit 

gebied en kan interventies mee vorm geven. Echter, het effect van de 

interventies hangt af van meerdere factoren, dus om leerlingen met 

verstandelijke beperkingen te kunnen blijven opvangen moet de situatie 

voldoende uitgerust zijn (groepsgrootte, ondersteuning, inzetten van 

OPP). 

 NT2: de taal coördinator is erg ervaren met NT2 leerlingen. Zij is op de 

hoogte van materialen, toetsen en methodes om onderwijs aan NT2 

leerlingen te kunnen realiseren. Daarnaast is er op bestuursniveau een 

NT2 gespecialiseerde IBer beschikbaar voor ondersteuning en advies. 

 

We zijn toegerust maar nog niet helemaal tevreden over: 

 Dyscalculie: we beschikken over een reken coördinator, maar deze moet 

nog meer podium krijgen binnen de school om het beleid meer 

gestructureerd uit te voeren. 

 Time out: op dit moment vangt de directeur of de IBer leerlingen op die 

even tijdelijk de groep uit gaan. Geen ideale interventie, maar wel 

noodzakelijk. We willen dit nog wat beter vastleggen. 

 Hoogbegaafdheid: er is een protocol op bestuursniveau en er ligt beleid. 

Toch willen we dit beleid meer gestructureerd uitzetten in een actieteam 

onder leiding van de hoogbegaafdheid-coördinator. 

 Vertrouwenszaken: er is beleid, maar nog niet zichtbaar genoeg. 

 

Wat zijn niet goed toegerust met: 

 SOVA training: inmiddels hebben we het Fides-certificaat ontvangen, 

maar moeten we Fides nog meer duidelijker en zichtbaarder vastleggen 

in de school. 

 Gedragsproblemen: er is enige ervaring met gedragsproblemen, maar 

veel gedragsproblemen kunnen gereguleerd worden met een duidelijk 

klassenmanagement en een doorgaande lijn door de hele school. Dit is 

nog niet aanwezig. 

 Hetzelfde geldt voor leerlingen met ADHD en stoornissen in het autistisch 

spectrum. Ook voor hen is een doorgaande lijn, zowel pedagogisch als 

didactisch en duidelijk afgestemd klassenmanagement essentieel. 
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1. Waar we wel gebruik van maken maar wat niet door school 

georganiseerd wordt is de aanwezigheid van en samenwerking met 

kinder-oefentherapeute Nynke Gietema. Door een intensieve 

samenwerking worden leerlingen met (fijn)motorische problemen eerder 

gesignaleerd en kan er gerichte therapie geboden worden of advies. 

2. Logopedie is op bestuursniveau goed toegerust en jaarlijks worden alle 

kleuters vanaf groep 2 (en op verzoek groep 1) gescreend met een 

logopedische screening. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

 

We gaan het komende jaar aan de slag met de voortzetting van de nieuwe 

zorgstructuur en daarbij komt aan bod: 

 SOVA: Fides zichtbaarder maken in de groepen en dus in de school 

 Klassenmanagement/organisatie/ uitgaan van onderwijs-en 

ondersteuningsbehoeften voor leerlingen met:  

- Gedragsproblemen 

- Leerlingen met ADHD 

- Leerlingen met stoornissen in het 

autistisch spectrum 

 Uitbreiden van taken en verantwoordelijkheden van de rekencoordinator 

 Vaststellen van Time Out beleid 

 Vertrouwenszaken zichtbaarder maken 

 Samenstelling van actieteam Hoogbegaafdheid 

 Betere afstemming met het CJG/Gebiedsteam 
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3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien op het Anker geen voorzieningen in de vorm van specifieke groepen voor 

leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Alle zorg wordt binnen, of soms in kleine groepjes, buiten de groep gegeven. 

 

Wat betreft hoogbegaafde leerlingen worden wel leerlingen geclusterd in groepjes 

waarmee gewerkt wordt in Levelwerk, maar zoals eerder aangegeven willen we dit 

op het Anker beter vorm gaan geven. 

 

Op bestuursniveau is de Plusklas vanaf groep 3 aanwezig. Deze is goed 

toegerust. 

 

Ook zijn op bestuursniveau (door de aanwezigheid van een SBO school) wel 

groepen samengesteld voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

We vinden dat het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen niet alleen in 

geclusterde groepjes moet plaatsvinden maar ook in de groepen zelf. We denken 

dat door aandacht aan talentontwikkeling ook andere talenten beter aan bod 

kunnen komen en er een doorgaande lijn opgesteld kan worden voor leerlingen 

die meer aankunnen.  

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Qua voorzieningen willen we aan de slag met: 

 De inrichting van het onderwijs aan leerlingen die meer aan kunnen. 

Hiervoor is een actieteam Hoogbegaafdheid samengesteld welke volgens 

het protocol vorm gaat geven aan hoogbegaafdheid in groepjes 

(levelwerk) maar ook in de klassen. 

 Talentontwikkeling; oriëntatie op methodes als Topondernemers en het 

werken met projecten. 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien dat we goed uitgerust zijn als een gebouw dat: 

 Rolstoelvriendelijk is 

 Beschikt over een invalidetoilet 

 

We beschikken echter niet over: 

 Voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen 

 Voorzieningen voor blinde/slechtziende leerlingen 

 Gespreksruimtes 

 Therapieruimtes 

 Verzorgingsruimtes 

 Stilteruimtes- of hoeken 

 Time out ruimtes (los van de opvang door dir-ib) 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

We vinden dat we te weinig beschikken over: 

 Gespreksruimtes: om gesprekken te kunnen voeren met externe 

contacten waar onder ouders en het afnemen van bijvoorbeeld 

onderzoeken. 

 Therapieruimtes: voor ambulante begeleiding vanuit Kentalis, 

dyslexieondersteuning vanuit CEDIN, oefentherapie door de 

kinderoefentherapeute is nu geen goede ruimte beschikbaar. Er moet 

steeds geschoven worden met werkruimtes van de IB, directeur en 

administratie. Dit is essentieel om onze leerlingen goed te kunnen 

ondersteunen. 

 Stilteruimtes-of hoeken; er zijn geen ruimtes waar leerlingen buiten de 

groep even rustig kunnen werken. In de gemeenschapsruimte spelen 

vaak de leerlingen uit groep 1 en 2. 

 Time Out ruimtes: er is geen ruimte waar leerlingen rustig kunnen worden 

of goed opgevangen kunnen worden door IB en/of directeur. 

 

De andere voorzieningen zijn lastig te realiseren omdat het aantal leerlingen met 

dergelijke belemmeringen (doof/slechthorend/blind/slechtziend) te gering is. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Er is groen licht gegeven voor een verbouwing van het handvaardigheidslokaal. 

Hierin worden twee kantoren ingericht, eentje voor directie en eentje voor IB. 

Hierdoor komen de huidige dir en IB ruimtes vrij voor gespreksruimte en 

therapieruimte. 

Daarnaast is een decoteam bezig om de inrichting van de school opnieuw te 

bekijken. We hopen dat er hoeken gerealiseerd kunnen worden waar leerlingen 

rustig kunnen werken. 

De kantoren worden iets groter waardoor het ook makkelijker is om leerlingen 

onder te brengen waar ze rustig kunnen worden. 
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5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Er is een structurele en intensieve samenwerking met de: 

 GGD/JGZ 

 Wijkorganisaties 

 Voorzieningen in de voorschoolse educatie (KDV/PSZ) 

 Scholen voor VO. 

 

Er is een regelmatige samenwerking met: 

 De leerplichtambtenaar 

 Gebiedsteam/ schoolmaatschappelijk werk 

 Andere scholen voor PO 

 SBO en cluster scholen 

 

Er is incidenteel en op afroep samenwerken met: 

 Revalidatie 

 GGZ 

 Jeugdzorg 

 Politie 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden dat de samenwerking met het CJG/ gebiedsteam beter kan, daar 

zouden we graag structureel mee samenwerken. 

Wat betreft de samenwerking met de andere partners zijn we tevreden. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Er wordt op bestuursniveau gewerkt aan een betere afstemming met het CJG. Als 

school willen we de contacten meer structureel in gaan zetten. Bijv. eens per twee 

maanden een overleg plannen of op afroep laten aanschuiven bij een 

leerlingbespreking of zorgteamoverleg. 
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6. Materialen in de klas 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien dat we het volgende naar tevredenheid in huis hebben: 

 Orthodidactisch materiaal taal/lezen 

 Orthodidactisch materiaal rekenen/wiskunde 

 Specifieke computerprogramma’s 

 Concentratiemiddelen (oorkappen, stilteplekken e.d.) 

 Extra formatie (zorguren) 

 

We vinden dat we ad hoc in gebruik hebben: 

 Specifiek aanbod hoogbegaafden 

 Schema’s, stappenplannen voor lln die structuur nodig hebben 

 Extra aandacht door inzet van collega’s/leraren 

 Systeem van coaching door leerlingen 

 

We beschikken niet over: 

 Ringleiding 

 Assistenten 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

We vinden dat: 

 Aanbod hoogbegaafdheid herzien/aangevuld moet worden 

 Schema’s, stappenplannen gestructureerd ingezet moeten worden in het 

kader van klassenmanagement. 

 Collegiale consultatie en intervisie beter aan bod moet komen. 

 We stagiaires ook goed in kunnen zetten voor praktische ondersteuning in 

de groepen 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

We gaan: 

 Aanbod hoogbegaafdheid herzien/aanvullen middels het actieteam 

 Aan de slag met klassenmanagement door actieteam zorg 

 Stagiaire vanuit het praktijkonderwijs (stage met behoud van uitkering) 

inzetten voor de praktische zorg in de jongste groepen, zodat we op die 

manier ook meer handen in de klas hebben. 
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7. Grenzen van de zorg 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

 
We zien dat voor ons grenzen gelden op: 

Op alle gebieden behalve de groepsgrootte. Vooropgesteld gaat het altijd om het 

kunnen aansluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

de mate waarin de andere leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bijdragen 

aan het voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

1. De huisvestingscapaciteit en organisatie van de school; 

 De grootte van de groep is niet bepalend, een kleine groep met een 

relatief groot aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kan 

intensiever zijn dan een grote groep met een relatief laag aantal leerlingen 

met een specifieke onderwijsbehoefte. 

 Een homogene of combinatiegroep is niet bepalend voor onze grens.  

 Het aantal leerlingen in de groep met specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften (bijv. m.b.t. gedrag, individuele leerlijn enz.): 

hierbij gaan we in principe uit van minder dan 50% van de groep. Maar 

daar spelen factoren als leerkracht-kenmerken en groepsdynamiek ook 

een rol in. 

 Het aantal instructiegroepen is niet bepalend. 

2. De draagkracht van de leerkracht/het team; 

 Welke structurele uitingen van gedrag kan de leerkracht/het team niet 

ondersteunen/ begeleiden. (Denk hierbij aan rust en veiligheid van het 

kind zelf, van anderen kinderen in de groep en van het personeel) :  

o Externaliserend gedrag waarbij de rust en veiligheid van de 

andere leerlingen niet gewaarborgd kan worden, zoals verbale of 

fysieke agressie. 

o Extreem internaliserend gedrag waarbij er juist geen 

contact/samenwerken met andere leerlingen mogelijk is. 

o Op dit moment geldt de grens voor alle leerlingen met een cluster 

4 indicatie. 

 Beschikbare tijd en mogelijkheden van leerkrachten voor overleg met alle 

betrokken partijen; bijvoorbeeld als er wekelijks een beslag op de tijd van 

de leerkracht wordt gedaan. 

 Het aantal extra leerlijnen en handelingsplannen die gemanaged kunnen 

worden; als het aantal leerlingen met een eigen leerlijn groter is dan 25%. 

 
3. De mogelijkheden van de school, bijvoorbeeld onderwijskundige zorg, 
menskracht, expertise, begeleiding, middelen; 

 De aanwezige voorzieningen voor lichamelijke zorg; er zijn geen 

voorzieningen op de school voor leerlingen met lichamelijke beperkingen. 

Ook mag de school geen medische handelingen verrichten. 

 De aanwezige voorzieningen voor bijvoorbeeld dove of slechthorende 

leerlingen; er is geen ringleiding op school. Wel is er expertise op het vlak 

van taal-spraakstoornissen, ook uit cluster 2. 

 De aard en de ernst van de handicap en de hulpvraag van de leerling; 
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school mag geen medische handelingen verrichten, dit is een criteria. 

Leerlingen met ernstige meervoudige handicaps kunnen wij geen 

onderwijs bieden. Leerlingen met (lichte) motorische stoornissen wel. Er is 

ondersteuning aanwezig, buiten de formatie om, van een ergotherapeut. 

En er is ondersteuning aanwezig, bovenschools, van een logopediste. 

4. De mogelijkheden van de leerling; 

 De mate van verzorging of behandeling van de leerling; school kan geen 

medische handelingen verrichten. 

 De mate waarin leerlingen met medicatie hun gedrag kunnen reguleren; 

wanneer de medicatie niet consequent wordt genomen en daardoor 

gedrag grillig wordt. 

 De leerbaarheid van een leerling / leercapaciteiten (IQ); wanneer een IQ 

indicatie lager dan 70 is (cluster 3 niveau) 

 Als een OPP met het minimaal te halen einddoel (bijv. E6) niet haalbaar is 

(PrO) 

 Als de leerling zich permanent niet aan de groeps- en schoolregels kan 

houden  

 De mate van zelfstandigheid ; wanneer de leerling een te groot beroep 

moet doen op de hulp van leerlingen, leerkrachten, ouders en organisatie. 

5. Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun 
mogelijkheden elkaars adviezen op; De grens ligt daar wanneer ouders niet 
open staan voor positief partnerschap en een transparante communicatie over 
welzijn, welbevinden en ontwikkeling van leerlingen. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Wij volgen de nieuw uitgezette zorgstructuur en hanteren daarbij altijd als stelregel 

vanuit het HGW: 

‘Wat heeft dit kind, met deze ouders, op deze school, met deze leerkracht en met 

deze mede-leerlingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en het 

welbevinden voorop staat.’ 

 

Voor een duidelijke uiteenzetting van deze zorgstructuur verwijzen we naar het 

zorgplan dat op school ter inzage ligt. 
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Eventuele opmerkingen 

 

 

Geen 
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
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