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INLEIDING
Het SBP van de KSU “de leerling blinkt uit” wordt verlengd tot januari 2021.
Om het nieuwe strategische plan input te laten geven voor het schoolplan
willen we graag het huidige schoolplan, wat loopt tot augustus 2019, voor 2
jaar verlengen.
Sinds 1 juli 2017 gelden nieuwe voorschriften voor alle nieuwe
schoolplannen. In onze situatie betekent het dat we moeten gaan voldoen
aan de nieuwe eisen voor het schoolplan. Hiertoe wordt dit addendum bij
het huidige schoolplan gevoegd. Middels het delen van onze ambities en het
beschrijven van de wijze waarop wij voldoen aan de basiskwaliteit maken wij
zichtbaar hoe gewerkt wordt aan onze onderwijskwaliteit en hoe we in
ontwikkeling blijven.
In de volgende hoofdstukken wordt omschreven op welke wijze de school
wil voldoen aan de basiskwaliteit en welke kwaliteitseisen de school zelf
stelt. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen
waaraan elke school moet voldoen.
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BASISKWALITEIT

Missie en visie
Op Het Schateiland:






Mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe
Zijn we Vreedzaam, we gaan op een respectvolle manier met elkaar om
Stellen leerlingen, leerkrachten en ouders doelen om aan te werken
Vinden we kennis van de wereld en maatschappij belangrijk om elkaar te
begrijpen
Laten we kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Op het Schateiland mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe. Ieder kind op het
Schateiland kent zijn eigen kwaliteiten en leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen
ontwikkeling. Kinderen zijn vanuit zichzelf nieuwsgierig en ontdekken op die manier de
wereld en culturen om zich heen, wat bijdraagt aan respect en acceptatie van anderen.
Het Schateiland is een Vreedzame school die uitgaat van een positieve benadering. De
school is een maatschappij in het klein en door samen met ouders het goede voorbeeld te
geven leren we de kinderen hoe zij op een respectvolle manier met elkaar om kunnen
gaan en open te staan voor ideeën van anderen.
Wij kijken naar het complete beeld van het kind, met ouders, de leerkracht en het kind zelf
als belangrijke partners. Dit gebeurt door middel van de cyclus handelingsgericht werken
(waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren). Wij stellen realistische doelen die het kind
verder helpen in zijn of haar eigen ontwikkeling op zowel didactisch als pedagogisch
gebied. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van het kind, de ouders en onszelf. Het
Schateiland biedt ruimte voor leerdoelen vanuit de kinderen en zij worden gestimuleerd
om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, waarbij feedback geven en ontvangen
en het omgaan met fouten een onderdeel van zijn.
Ieder kind is uniek en ieder kind heeft kwaliteiten. Naast veel aandacht voor taal en
rekenen, besteden we op Het Schateiland aandacht aan kunst, cultuur en kennis van de
wereld. Door verschillende activiteiten aan te bieden, geven we kinderen de kans hun
horizon te verbreden en nog onbekende kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken
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Het Schateiland staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Ieder kind doet ertoe en
hoort erbij. Vanuit die houding wordt het onderwijs vormgegeven binnen en buiten de
groep. We zien het als onze taak kinderen voor te bereiden op hun toekomst als persoon
in de maatschappij. Dat doen we door een voorbeeld te zijn en kinderen vaardigheden te
leren die ze nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is de Vreedzame School; een manier
waarop we met elkaar omgaan en ons burgerschapsonderwijs vormgeven.
Het geven en nemen van verantwoordelijkheid is onderdeel van onze werkwijze.
Leerkrachten en personeel zijn onderdeel van een team en door groep doorbrekend te
overleggen en doelen te stellen zijn we in staat een doorgaande lijn te creëren op de
diverse vakgebieden en op sociaal emotioneel gebied. Door de doelen, resultaten en het
handelen cyclisch te bespreken hebben we zicht op de ontwikkeling en is het mogelijk bij
te stellen waar dit nodig is.
Binnen de school werken we met de handelingsgerichte cyclus, waarnemen, signaleren,
plannen en evalueren. Waarnemen en signaleren doet de leerkracht door middel van
observaties, gesprekken en resultaten van toetsen. Er wordt bekeken waar de behoefte
van de leerling ligt en deze wordt verwerkt in een groepsplan. Voor leerlingen die
specifieke onderwijsbehoefte hebben wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Een
periode duurt 8 weken waarin de leerkracht continu waarneemt, evalueert en bijstelt. Aan
het einde van de periode is een evaluatiemoment waarop bekeken wordt of de doelen die
gesteld zijn behaald worden en waar de leerlingen verder behoefte aan heeft.
Het Schateiland is in staat extra ondersteuning te bieden op het gebied van taal, buiten de
basisondersteuning. Een aanzienlijk deel van de leerlingen heeft een taalachterstand ten
opzichte van de landelijke gemiddelde leerling. Om die reden is binnen de school veel
gericht op het ontwikkelen van een goede taalvaardigheid en wordt daarbij de integratie
gezocht tussen de verschillende vakken. Samenwerking met ouders en voorschool is
hierin erg belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het woordenschatonderwijs. Samen met de
voorschool is er een doorgaande lijn op het gebied van woordenschat. De wijze van het
aanbieden van de woorden en het consolideren daarvan is voorbeeld van samenwerking
met een partner en het opzetten van een doorgaande lijn.
Financieel
De school voert een financieel beleid, waarbij zorgvuldig keuzes worden gemaakt. De
school ontvangt naast de rijksbijdrage een aantal subsidies om het onderwijs nog beter
vorm te geven, onder andere gelden voor de vroege- en voorschoolse educatie en
schakelgelden.
De school heeft regelmatig projecten waarbij bedrijven geld beschikbaar stellen. Dit doet
de school door inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen en pas te
investeren als er financiële zekerheid is.
Pedagogisch klimaat
Op Het Schateiland wordt van leerlingen, leerkrachten en ouders verwacht dat er op een
positieve en respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt. Met behulp van de methode
De Vreedzame School werken we in alle groepen aan het versterken van vaardigheden op
sociaal-emotioneel gebied en burgerschapsvorming. Leerkrachten fungeren als rolmodel,
hebben hoge verwachtingen van leerlingen en hebben een positieve relatie met leerlingen.
Op Het Schateiland is sprake van gedifferentieerd onderwijs. Leerkrachten signaleren
vroegtijdig zodat preventief gehandeld kan worden en zij kunnen omgaan met verschillen
tussen leerlingen. Leerkrachten hebben voldoende kennis van de leerlijnen en de
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leerdoelen. In de klas wordt gebruik gemaakt van directe en doelgerichte instructie. De
leeromgeving is uitdagend, overzichtelijk en toegankelijk. De dagelijkse routines zijn
duidelijk en ingeslepen.
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken staan centraal in ons
onderwijs. Reflectie is een essentiële vaardigheid bij het leren, leren van de leerkrachten
en leerlingen. Leerkrachten ontwikkelen zich doelgericht door professionalisering en door
te reflecteren op de eigen didactische en pedagogische vaardigheden. Het doel van
reflecteren bij leerlingen is het vergroten van begrip en inzicht en het verbeteren van het
eigen gedrag. Reflecteren op het leerproces kan leerlingen helpen bij het effectiever leren
en om leerstof beter te onthouden.
Personeelsbeleid
Binnen de school werken we met de Vreedzame School. Vanuit die principes is het
pedagogisch klimaat vormgegeven, waarbij de nadruk ligt op luisteren naar en begrijpen
van elkaar. Van leerkrachten, leerlingen en ouders wordt verwacht dat zij handelen naar
de principes van de Vreedzame school. Als school hebben wij de taak kinderen sociale
vaardigheden aan te leren door het goede voorbeeld te geven en ze te helpen bij het
toepassen daarvan.
In de klassen wordt gewerkt met het Expliciete directe instructie model. Tijdens de lessen
staat een doel centraal waar aan gewerkt wordt. Door de fasen van het EDI-model te
doorlopen heeft de leerkracht een beeld van wat de leerling al beheerst en waar extra
instructie noodzakelijk is. Daarbij is aandacht voor het voordoen, samen doen en
zelfstandig doen. Op die manier wordt de leerling een nieuwe vaardigheid of kennis
aangeleerd
Het Schateiland heeft een partnerschap met de Marnix Academie. Door studenten in de
school op te leiden in het werkveld willen we toekomstige leerkrachten een goede basis
geven. Zij krijgen daarbij begeleiding van de Interne Coördinator Opleidingen.
Starters krijgen ondersteuning van de bouwcoördinator. Zij worden begeleid in hun rol als
groepsleerkracht. Ook krijgen zij een ervaren leerkracht als maatje toegewezen.
Jaarlijks vindt er met elk personeelslid een gesprek plaats, waarbij het huidige
functioneren wordt besproken en worden er doelen gesteld waaraan gewerkt gaat worden.
Het personeel is zelf verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling. De schoolleider heeft hier
een faciliterende en stimulerende rol in.
Daarnaast zijn er op jaarbasis vier studiedagen waarbij de scholing door de school wordt
georganiseerd. Binnen de school zijn verschillende specialisten aanwezig: taalspecialist,
rekenspecialist, gedrag specialist en een orthopedagoog.
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Veiligheid
Beschrijving van het veiligheidsbeleid:
Het Schateiland beschikt over een Veiligheidsbeleidsplan, dat jaarlijks wordt aangepast en
vastgesteld door de MR. Hierin staat beschreven wat wij doen op het gebied van de sociale
en fysieke veiligheid in- en rond de school. Als methode om het pedagogisch klimaat te
verbeteren, gebruiken wij de Vreedzame school. In de bijlage staat beschreven welke
afspraken en procedures rondom veiligheid wij hebben gemaakt. Ook maken wij sinds
2017/2018 gebruik van een anti-pest protocol. Hierin staat beschreven wat wij doen op het
gebied van pesten.
Beschrijving van de wijze waarop de veiligheid wordt gemonitord op de school:
Veiligheid staat bij ons zo vaak als nodig maar in ieder geval twee keer per jaar op de
agenda van de teamvergaderingen en de studiedagen. Ook wordt dit onderwerp en de
uitkomsten van de verschillende onderzoeken en verbeterplannen besproken met de
clusterdirecteur. We nemen 2 maal per jaar SCOL af bij de kinderen. Naar aanleiding van
de resultaten bespreken we met het team de uitkomsten en verbeterpunten. Wij hebben
meerdere malen per jaar groepsbesprekingen met de intern begeleider om de veiligheid van
de klas in kaart te brengen. Het veiligheidsbeleid en anti-pest protocol worden jaarlijks door
het MT besproken, aangepast en door de MR vastgesteld.
Bijschrijving van de wijze waarop het anti-pestbeleid wordt gecoördineerd:
Het Schateiland beschikt over een anti-pest protocol. Hierin staat wat de aanpak tegen
pesten is bij ons op school. De stappen die gezet worden indien pesten gesignaleerd
wordt, op welk moment ouders worden ingeschakeld en wanneer de anti-pest coördinator
ingeschakeld wordt.
Hier staan ook consequenties in vermeld indien het pesten niet minder wordt. Deze wordt
jaarlijks bijgesteld en vastgesteld door de MR. De anti-pest coördinator loopt aan het begin
van het jaar rond de klassen om te laten weten hoe deze gevonden kan worden door de
leerlingen. We hebben ook een brievenbus in de hal hangen waarin kinderen kunnen
aangeven of zij zelf gepest worden of dat ze hebben gezien dat er iemand gepest wordt.
De anti- pest coördinator neemt dan binnen een week de tijd voor een kind om het gesprek
aan te gaan en een passende oplossing te bedenken.
Kwaliteitszorg
Beschrijving van de wijze waarop de school monitort of het onderwijs zo is ingericht
dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun
behoeften is afgestemd:
Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het
onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt cyclisch,
systematisch en planmatig aan kwaliteitszorg. Hiermee dragen wij zorg voor een
ononderbroken ontwikkeling van kinderen en stemmen we het onderwijs hierop af. Twee
keer per jaar evalueren we in het MT en met het team de gestelde doelen, waaronder de
resultaten en leerprocessen. Het hele proces van ondersteuning is terug te vinden in het
document ‘ondersteuningsstructuur op KBS Het Schateiland’.
Beschrijving van de wijze waarop de school verbetermaatregelen vaststelt als daar
aanleiding toe is:
Afhankelijk van bovenstaande evaluaties, bepalen we welke interventies nodig zijn. De
oorzaken van eventuele tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd en waar
nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.
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AMBITIES
Ambities t.a.v. het onderwijsprogramma:
De nadruk in het onderwijsprogramma ligt op de ontwikkeling van de taalen rekenvaardigheden van de leerlingen. Daarbij willen we de integratie
maken met andere vakken, zoals de zaakvakken en creatieve vakken.
Door de verschillende vakgebieden niet los van elkaar te zien, maar te
kijken waar de overeenkomsten liggen en die te koppelen met elkaar willen
we beter aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.
Dit doen we door daar in vergaderingen tijd voor te maken.
Ambities t.a.v. het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren:
De principes van de Vreedzame school willen we nog sterker uitdragen en
daar naar handelen. Daarbij is het delen van ‘good practices’ belangrijk.
Binnen de school is een leerteam dat het beleid rondom Vreedzame school
verder vorm gaat geven.
Het EDI-model kan nog sterker verankerd worden in het systeem van
lesgeven. Waarbij ook ruimte moet komen voor het doelen stellen door
leerlingen, zodat leerlingen zelf doelgerichter werken aan wat ze leren.
Dat willen we doen door gesprekken met leerlingen te voeren en ze
succeservaringen op te laten doen met het stellen van doelen.
De HGW-cyclus wordt verder verdiept, met namen op het gebied van
waarnemen, signaleren en begrijpen.
Ambities op het gebied van veiligheid:
Binnen de school is een preventiemedewerker actief. Zij informeert de
schoolleider over het nemen van preventieve maatregelen t.a.v. de
veiligheid in de school. Het doel is om twee maal per jaar of als nodig
incidentele basis de veiligheid in de school te bespreken.
Het Schateiland hecht een grote waarde aan de sociale veiligheid van
iedereen die dagelijks betrokken is bij de school. Door het creëren van een
goed pedagogisch klimaat willen we dat bereiken. Twee maal per jaar
meten we de sociale groei van de leerlingen door middel van het systeem
Scol. We streven een norm van 85% na, op schoolniveau.
Ambities m.b.t. schoolklimaat:
Het Schateiland heeft een prettig schoolklimaat en wil dat vasthouden. Het
luisteren naar elkaar en elkaar proberen te begrijpen is de basis daarvoor,
aandacht hebben voor elkaar. In de klas zijn groepsgesprekken en
individuele gesprekken. Op teamniveau wordt aandacht besteed aan het
vormgeven van een professionele cultuur, zowel op formele als informele
momenten. Er is een goede samenwerking met ouders en samen met hen
wordt bekeken hoe we deze samenwerking nog verder kunnen
intensiveren. Samen met de ouderraad worden ouders actief betrokken bij
de school en de medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid
van de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Ambities m.b.t. leerling participatie:
In een aantal groepen wordt gewerkt met commissie, waarbij leerlingen
meedenken en beslissen over zaken in de klas. De komende twee jaar
willen we dit verder uitbouwen door een leerlingenraad binnen de school
op te richten. Leerlingen kunnen dan meedenken en eventueel
meebeslissen over zaken in en rond de school.
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Op de volgende wijze wordt het beleid ingezet om bovenstaande ambities te verwezenlijken:
Verantwoordelijkheid en samen werken zijn belangrijk op Het Schateiland. Dat geldt voor
alle lagen in de school, leerkrachten, ondersteunend personeel, management, ouders en
leerlingen. Dat doen we door op regelmatige basis overleg met elkaar te hebben over het
onderwijs dat we vormgeven.
Leerteams geven samen met de schoolleider inhoud aan het pedagogische en didactische
klimaat in de school. Dat doen zij door beleid te maken en concrete doelen te stellen die
haalbaar zijn in de gestelde termijn. Deze doelen zijn terug te vinden in het schooljaarplan.
De school maakt gebruik van de pdca-cirkel om de kwaliteit van de school te waarborgen,
zowel op leerlingen, leerkracht als schoolniveau. Voorbeelden daarvan zijn de HGW en
gesprekkencyclus.
Op de volgende wijze wordt het personeelsbeleid ingezet om de onderwijskundige ambities te
ontwikkelen en te verwezenlijken:
Door gebruik te maken van de gesprekkencyclus houden leerkracht en schoolleider elkaar
op de hoogte van de ontwikkeling van de leerkracht. De leerkracht stelt doelen en
bespreekt met de schoolleider wat er nodig is om die doelen te behalen.
Door het werken met leerteams wordt van leerkrachten gevraagd mee te denken en vorm
te geven aan de kwaliteit en het beleid van de school. Leerkrachten scholen zich in de
diverse vakgebieden en instructievormen, zodat zij hun kennis en vaardigheden kunnen
delen met andere teamleden.
Startende leerkrachten volgen de cursus EDI en jaarlijks is er een teambijeenkomst over
de Vreedzame school.
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HERIJKT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

KBS Het Schateiland
15RL00
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1. Inleiding
Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan,
als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor
leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk
voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die
in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.
Inhoud van dit document
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit
document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.
Rol samenwerkingsverband en school
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden
werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het
samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen
een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en
afstemming met jeugdhulpverlening.
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke
ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn.
Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school
doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou
kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een
individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet
alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke
capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.
Totstandkoming van dit document
Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school
heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met
welke doelen.
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2. Onze school & passend onderwijs
2.1 Algemene gegevens
Gegeven

Antwoord

Invuldatum

19 april 2019

Naam van onze school

KBS Het Schateiland (15RL00)

Onderwijstype

Basisonderwijs (BAO)

Denominatie

Rooms-Katholiek

Naam samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO Utrecht (PO2601)

Aantal leerlingen

322

2.2 Visie
Ons onderwijsconcept
Traditioneel onderwijs
Het traditionele onderwijs concept is op dit moment een manier waarop de leerlingen op een goede
manier tot leren komen.
Onze visie op passend onderwijs
Op het Schateiland mag iedereen er zijn en doet iedereen ertoe. Ieder kind op het Schateiland kent
zijn eigen kwaliteiten en leert verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling. Dat
betekent voor ons dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen op hun manier. Binnen de kaders
van de school doen we dat door waar mogelijk het onderwijs aan te passen aan de behoefte van het
kind. Als dat niet lukt met de middelen die wij voor handen hebben, zoeken we die buiten de school.

2.3 Onderwijs en ondersteuning
Kenmerkend voor onze leerlingen
De leerlingen hebben een grote behoefte aan taalrijke omgeving. Veel leerlingen hebben een
beneden gemiddeld taalniveau als ze op de school starten. Veel leerlingen hebben ouders met een
migratieachtergrond groeien op in een wijk met diverse problematieken. De school wil een veilige
plaats zijn voor de leerlingen, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Sterke punten in onze ondersteuning
Goed beeld van de kinderen, waardoor we als school op kunnen anticiperen. De handelingsgerichte
cyclus wordt consequent doorlopen. Daarnaast is er veel expertise ten aanzien van taalverwerving,
het bieden van een gestructureerd aanbod van taal, woordenschat en lezen.
Grenzen aan onze ondersteuning
Als school hebben we te maken met een groei, waardoor de groepen groter worden, met name in de
onderbouw. We merken dat we tegen onze grenzen aanlopen t.a.v. de diversiteit van de
problematieken. Als we tegen grenzen aanlopen schakelen we de hulp in van het
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samenwerkingsverband. Zij kunnen ons als school ondersteuning bieden. Mocht dat niet voldoende
zijn dan zal met hen bekeken worden welke stappen verder genomen kunnen worden.
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning
Op het gebied van taal willen we de leerlingen een stevige basis geven. Ondersteuning op het gebied
van begrijpend lezen/luisteren. We sterven erna om zoveel mogelijk leerlingen met het 1S niveau,
eindniveau basisonderwijs, van school te laten gaan op het gebied van taal en rekenen.

2.4 Inspectiebeoordeling
De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer
primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de
school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de
deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook
eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling
"goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een
school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit.
Op 21-2-2019 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. De Inspectie heeft onze
school beoordeeld met de waardering voldoende.
Punten van verbetering
Interactie tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten tijdens het spelen in hoeken.
Om de interactie tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten te verbeteren wordt er
meer gewerkt met spelscripts, waarbij leerlingen uitgedaagd worden hun fantasie te gebruiken. De
leerkracht is onderdeel van het spel en heeft alleen een begeleidende rol.
Sterke punten
Samenwerking met ouders en de professionele cultuur. Dat creëren we door overleg met elkaar en
elkaar kritisch te bevragen over het onderwijs.

3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In
paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning.
Legenda
Op de school aanwezig
Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur
Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden
3.1 Deskundigheid
Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning
aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze
zijn hieronder weergegeven.
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Taakuren zorgfuncties
Waar

Deskundigheid

Taakuren
per jaar

Taakuren per jaar
/ 100 leerlingen

Onderwijsassistent

4472

1389

Leerkrachtondersteuning

2980

925

Intern begeleiding

2000

621

Remedial teaching

995

309

HB coördinatie

300

93

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier
behoefte aan hebben.
Waar

Deskundigheid
Consulent passend onderwijs
Dyslexiespecialist
Faalangstreductietrainer
Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)
Gedrag / sociale vaardigheden specialist
Jonge kind specialist
Meer- en hoogbegaafdheid specialist
NT2-specialist
Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper
Orthopedagoog
Reken-/wiskunde-specialist
Taal-/leesspecialist

Toelichting deskundigheid
De meeste specialisten worden ingezet waar het nodig is. Dat is leerling- en klasafhankelijk.
3.2 Voorzieningen
De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte
aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare
ondersteuningsbehoefte.
Waar

Voorziening
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Schakelklas (ondersteuning vindt plaats in de eigen groep)
Voorschool
Binnen onze school is er structureel aandacht voor signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
3.3 Onderwijsaanbod
De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte
aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in
het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering
van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.
Waar

Onderwijsaanbod
Aanbod dyslexie
Aanbod laagbegaafdheid
Aanbod meer- en hoogbegaafden
Aanbod NT2
Aanbod spraak/taal
Compacten en verrijken
Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen

Toelichting onderwijsaanbod
De coördinator HB en IB-er stelt in samenspraak met de leerkracht een programma op en geeft de
leerkracht handvatten om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.
3.4 Methoden
De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden
voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school
de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.
Waar

Methode
Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)
Aanpak gedrag(sproblemen)
Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling
Aanpak sociale veiligheid
Rouwverwerking

Toelichting methoden
Binnen de school wordt gewerkt met de Vreedzame school, zoals beschreven is in het schoolplan.
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3.5 Fysieke ruimten
De ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Verder zijn onderstaande fysieke ruimten
binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het
gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan
het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken.
Fysieke ruimte
Behandelingsruimte
Handvaardigheidslokaal
Prikkelarme werkplek of stilteruimte
Ruimte voor één op één begeleiding
Toelichting fysieke ruimten
Een aantal extra werkruimten die flexibel kunnen worden ingezet.
3.6 Protocollen
De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft
handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in
voorkomende gevallen.
Protocol

Status

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol anti-pesten
Protocol dyscalculie
Protocol dyslexie
Protocol gedrag / sociale veiligheid
Protocol medisch handelen
Protocol meer- en hoogbegaafdheid
Protocol rouw en overlijden
Protocol schorsen en verwijderen
Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters

Aanwezig
Actief toegepast
In ontwikkeling
Aanwezig
Actief toegepast
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Actief toegepast
Actief toegepast

Veiligheid
Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.
Onze school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en
personeel en in de incidenten die zich voordoen.
Onze school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en
afhandelen van incidenten.
Ons personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier
met elkaar en anderen omgaan.

Antwoord
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting protocollen
Een aantal protocollen zijn in ontwikkeling en/of aan verandering onderhevig. In de tabel beschreven
protocollen worden jaarlijks herzien. Het dyslexieprotocol wordt op dit moment herzien en zal
gereed komen in het schooljaar 2019/2020 als onderdeel van het taalbeleidsplan.

Addendum bij schoolplan 2015 – 2019

3.7 Leerkrachtvaardigheden
De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel
van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is
een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling
nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in
hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de
tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.
Legenda vaardigheden
#

Aantal indicatoren

Z

Zeer zwak

O

Onvoldoende

V

Voldoende

G

Goed

Leerkrachtvaardigheden
Handelingsgericht werken

#
13

Z
0%

O
0%

Indicator HGW
Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van
leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen).
Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, groep en
stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect daarvan op het
gedrag van leerlingen, ouders, collega's.
Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling
van hun leerlingen hebben.
Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om passend te
arrangeren op onderwijsbehoeften.
Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van wat wel kan
(ondanks belemmeringen).
Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun leerlingen. Ze
geven hen een eigen rol en verantwoordelijkheid in het vaststellen van
onderwijsbehoeften, leerdoelen, aanpak en het leren.
Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en uitvoeren
van de aanpak.
Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-doelen op
korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde methodiek).
Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn
heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.

V

G

85 %

15 %
Score

Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende

Voldoende
Voldoende
Voldoende

Addendum bij schoolplan 2015 – 2019

Onze leraren reflecteren samen op het eigen handelen en dat van collega's
(denk aan intervisie, gezamenlijke les- blok en planvoorbereidingen, collegiale
consultaties, actieonderzoek, etc.)
Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en ontwikkeldoelen
voor de groep, subgroepen en mogelijk individuele leerlingen.
Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en
ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.

Voldoende
Goed
Goed

Toelichting HGW
Leerkrachten werken in blokken van 8 weken, waarin ze waarnemen, signaleren, plannen en
checken. Die aspecten komen continu naar voren in het dagelijks handelen op leerlingniveau. Op
groepsniveau wordt er elke 8 weken gecheckt en gepland aan de hand van toetsresultaten. Op
schoolniveau gebeurt dit twee maal per jaar op basis van het leerlingvolgsysteem.
4. Organisatie van de ondersteuning
Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute
binnen onze school en werken we samen met externe organisaties.
4.1 Ondersteuningsroute binnen de school
Inrichting ondersteuningsroute
De leerkracht is degene die signaleert en in de klassensituatie stappen onderneemt en bespreekt met
de intern begeleider. Zij spreken een periode van handelen en evalueren af om te zien of de
interventie effect heeft gehad. Mocht het zijn dat er externe hulp noodzakelijk is neemt de intern
begeleider contact op daarmee. De leerkracht blijft altijd het eerste aanspreekpunt.
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de directie, team- of afdelingsleider, de
intern begeleider en de leraar.
Toelichting op de samenwerking met ouders
Met name in de onderbouw is een nauwe samenwerking met ouders. Het ouderbeleidsplan wordt
herzien.
Ondersteuningsteam
Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of ZOT) is
een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig
hebben. Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de directie, team- of afdelingsleider, de
intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional en de leraar / mentor.
Aanmeldproces
Wanneer een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt op school.
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind
wordt er gezocht naar een passende plek.
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de
voorschoolse voorziening of de vorige school.
De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij de directie, de intern begeleider en de
onder-/bovenbouw coördinator.
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners
Onderwijssector
Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt.
Onderwijssector
Regulier basisonderwijs (bao)
Regulier voortgezet onderwijs (vo)
Speciaal basisonderwijs (sbo)
Speciaal onderwijs (so)
Voorschool (ko)
Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Mogelijkheden
Onze school is in de volgende mate bekend met de mogelijkheden die het S(B)O biedt.
Mogelijkheden die geboden worden door
SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

Antwoord
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Keten- / Kernpartner
Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties
bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding,
gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is
om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.
Keten-/kernpartner
Consulent Passend Onderwijs
Jeugdgezondheidzorg (JGZ)
Club/buurthuis
Leerplichtambtenaar
Gezinswerker van het buurtteam
GGZ / Jeugd GGZ
Gespecialiseerde jeugdhulp
Politie
Kleuter Extra
Platform 2-4 jarigen
Toelichting samenwerking
Er is een zeer intensieve samenwerking met de voorschool, deze is inpandig. Er is een doorgaande lijn
gecreëerd op het gebied van woordenschatonderwijs. Daarnaast is er altijd een warme overdracht en
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zijn er 4 maal per jaar netwerk bijeenkomsten met de pm-ers van de voorschool en leerkrachten van
de groepen 1 t/m 3.
5. Planvorming en cyclisch werken
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch
werken in een PDCA-cyclus. Op niveau van de school leggen we dit vast in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en op leerlingniveau in ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP).
5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning
beschreven. De OPP’s van onze leerlingen worden halfjaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. De
leerkracht is samen met de intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie.
Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd?
OPP's worden tweemaal per geëvalueerd door de groepsleerkracht in samenwerking met de intern
begeleider.
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6. Financiën voor ondersteuning
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de ondersteuning op onze school wordt gefinancierd.
6.1 Basisondersteuning
Deze alinea geeft inzicht in de beschikbaarheid, toekenning en besteding van de middelen voor de
basisondersteuning.
Realisatie basisondersteuning
Voor de afgelopen periode heeft onze school 41.860,00 euro van het samenwerkingsverband
ontvangen voor de basisondersteuning. De onderstaande tabel geeft aan hoe dit bedrag is
opgebouwd.
Ontvangen middelen
Voor de leerlingen

41.860,00

Totaal

41.860,00

Bestede middelen basisondersteuning
In de afgelopen periode heeft onze school 41.860,00 euro besteed aan de basisondersteuning. De
onderstaande tabel geeft aan waar deze middelen aan besteed zijn.
Bestede middelen
Totaal professionalisering

Gepland

Werkelijk

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

18.000,00

18.000,00

(Ontwikkeling van) specifiek onderwijsaanbod

4.500,00

4.500,00

(Ontwikkeling van) protocollen

5.860,00

5.860,00

41.860,00

41.860,00

Handelingsgericht werken
Totaal Formatie
Intern begeleider / zorgcoördinator
Externe inhuur specialisten of deskundigen

Totaal

Toelichting realisatie
Het afgelopen jaar is de school, naast de inzet van externe, met name bezig geweest met het scholen
van eigen personeel.
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