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Missie :

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij leggen een sterke

basis, bieden steun waar nodig en kiezen speciaal als het moet. Wij realiseren ons dat we

een zorgplicht hebben. Basisschool De Boomhut biedt passend onderwijs en streeft ernaar

dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken

hebben met verschillen, richten we het onderwijsleerproces zo in, dat dit ook mogelijk is. Dit

ondersteuningsprofiel draagt bij aan de omslag in denken van ‘denken in termen van zorg’

naar ‘denken in termen van ontwikkeling’, van ‘denken in kindkenmerken’ naar ‘denken in

onderwijsbehoeften’.
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Voorwoord

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Boomhut. Iedere school stelt een

SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school het niveau van de

basisondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe deze

ondersteuning is georganiseerd en wat de ambities zijn.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader Passend Onderwijs. Passend

onderwijs is de manier van denken en werken over de manier van onderwijs aan alle

leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben). Passend Onderwijs heeft

als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen en zo te zorgen voor goed passend

onderwijs voor alle leerlingen.

Leidraad voor dit schoolondersteuningsprofiel is de handleiding van de PO raad. Het SOP is

een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kinderen verschillen. Vanaf de eerste schooldag zijn verschillen tussen leerlingen zichtbaar

in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attitudes en motivatie. De één is goed in rekenen en

minder in taal, terwijl de ander niets van leren moet hebben maar uitblinkt in sport. Er zijn

kinderen die het veel minder goed doen dan we verwachten, maar er zijn ook kinderen die

het juist veel beter doen. Omgaan met deze verschillen is een uitdaging.

Uit onderzoek weten we steeds duidelijker dat leerresultaten niet alleen beïnvloed worden

door een goede aanpak of methode, maar juist ook met name door kwalitatief goede

instructies en extra instructie- en leertijd. We weten dat er een positieve relatie is tussen

onderwijstijd en leerling- resultaten èn het hebben van kennis over wat werkt.

In dit schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de

ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

De ondersteuning, die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus:

basisondersteuning en extra ondersteuning. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die

gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Dit

schoolondersteuningsprofiel levert tegelijk een bijdrage aan de omslag van het denken in

kindkenmerken, naar het denken in onderwijsbehoeften.

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader van passend onderwijs en

gekoppeld aan het samenwerkingsverband PassendWijs. Passend Onderwijs is de manier

van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig

hebben) wordt georganiseerd. Scholen verschillen in het bieden van extra ondersteuning.
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Ouders kunnen, bij het oriënteren op scholen voor primair onderwijs, de profielen van de

verschillende scholen met elkaar vergelijken.

Alle betrokkenen -kinderen, leerkrachten en ouders- zijn verantwoordelijk voor de maximale

ontwikkeling van het kind. Ouders en andere betrokkenen worden door ons (pro)actief bij de

school betrokken. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd.

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.

Arnhem, 20-06-2022

H.Luesink, directeur

M.Lokkerbol, intern begeleider/kwaliteitscoördinator
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De achtergrond bij Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 trad de wetswijziging passend onderwijs in werking (en daarmee een ander
stelsel voor extra onderwijsondersteuning). Passend onderwijs heeft tot doel om zo goed
mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de extra onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte.

Passend onderwijs berust op drie pijlers:
- Scholen hebben de taak (zorgplicht) om leerlingen een zo goed mogelijke plaats in

het onderwijs te bieden
- Iedere school is verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen. Op deze wijze

is duidelijk welke extra ondersteuning een school kan bieden
- Scholen, reguliere basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal

onderwijs werken samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Binnen onze regio is Samenwerkingsverband PassendWijs (mede)verantwoordelijk
voor een dekkende ondersteuningsstructuur, het toewijzen van de extra
ondersteuning en de toelaatbaarheid tot scholen voor speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs

Het schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke
ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin
welke ambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar
opnieuw door en passen het dan aan op kleine onderdelen. Leerkrachten en ouders hebben
adviesrecht via de medezeggenschapsraad.
Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee
een dekkend aanbod kan realiseren binnen de regio. Het doel is dat alle leerlingen passend
onderwijs krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de
basisondersteuning vast.

De begrippen basisondersteuning en extra ondersteuning
Basisondersteuning omvat vier aspecten:
- basiskwaliteit, dit is de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het

toezichtkader van de inspectie van het onderwijs.
- preventieve (vooraf) en lichte curatieve (achteraf) interventies, zoals een

aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak in het voorkomen van
gedragsproblemen.

- ondersteuningsstructuur, o.a. de manier waarop de school de ondersteuning
heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.

- planmatig werken, o.a. de manier waarop de school nagaat welke
onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod
organiseert en dat evalueert.
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Extra ondersteuning omvat de mogelijkheden en inzet van:
- de aanwezige expertise binnen het team, o.a. rekenspecialist, leesspecialist,

gedragsspecialist.
- de aandacht en de tijd, die het team kan vrijmaken voor een leerling.
- de protocollen met aanpakken en methodieken en materialen die een school

heeft.
- de mogelijkheden van het schoolgebouw.
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Algemene gegevens 

School   De Boomhut   

Locatie *   Bernhardlaan   

Brinnummer   19OE   

Bestuursnummer   40972   

Schoolweging    26

Adres   Bernhardlaan 10, 6824 LE Arnhem   

Telefoon   026-4433102   

Naam directeur   H.Luesink 

e-mail directeur   hessel.luesink@floresonderwijs.nl

Naam locatieleiding   nvt   

Naam kwaliteitscoördinator/intern begeleider   M.Lokkerbol   

Aantal groepen per 1/10/2021   17 groepen    

Aantal leerlingen per 1/10/2021   378   

Subregio   Arnhem-Noord   

Samenwerkingsverband PassendWijs

2018-201
9

2019-2020 2020-202
1

2021-2022

Aantal leerlingen per 01-10 419 414 400 378

Aantal groepen per 01-10 17 16 16 17

Gemiddelde groepsgrootte 24,6 25,8 25 22

Aantal leerlingen ZAT+ in schooljaar 2 0 0 0

Aantal doublures gr 3 t/m 8 5 4 5 2

Aantal leerlingen naar SBO 2 1 5 0

Aantal leerlingen naar SO 1 2 2 0

Aantal leerlingen naar SO cluster 2 1 0 1 0

Aantal leerlingen dyslexie 7 10 11 17

Aantal leerling-arrangementen 7 6 2 2

Aantal leerlingen arrangement cluster 2 5 5 4 2
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Aantal groeps-arrangementen 1 1 1 1

Aantal leerlingen teruggeplaatst uit
SBO

0 0 0 1

Deskundigheid binnen de school

Aantal
medewerkers met
een specifieke
deskundigheid

Specifieke deskundigheid Opleiding Ervaring/ jaren

1 Leesspecialist < 5

1 Rekenspecialist > 5

3 Gedragsspecialist > 5

3 EDI-coaches < 5

5 Bedrijfshulpverlening >10

2 ICT > 5

hele team Expliciete directe instructie < 5

2 intern begeleider/
kwaliteitscoördinator

IB > 10
KC < 5
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Waarde en trots

Het team van De Boomhut gelooft erin dat leerlingen de kansen worden geboden om zich te
ontwikkelen tot zelf handelende en verantwoordelijke individuen. De school staat achter de visie
van de stichting:

- wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren
versterken, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven.

- Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te
ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.

Het onderwijs heeft als opdracht leerlingen kennis en vaardigheden te laten verwerven te
begeleiden en te leren zich sociaal emotioneel te ontwikkelen, zodat zij leren hoe zij deel kunnen
nemen en participeren aan de samenleving.
Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen,
zoals kritisch denken en problemen oplossen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het
onderwijzen van basiskennis en -vaardigheden aan de kinderen op onze scholen vóór zij
opdrachten krijgen om problemen op te lossen of kritisch moeten denken over bepaalde
onderwerpen (bij sommige onderwerpen kunnen zij dit pas in de groepen 7-8 of op het VO). Dit
betekent overigens niet dat kinderen in het BO geen opdrachten aankunnen waarbij zij een
bepaald probleem moeten oplossen.
Leerkrachten denken in onderwijsbehoeften, en staan stil bij wat een leerling nodig heeft om tot
leren te komen.

Wij willen dat ieder kind op De Boomhut zich naar zijn mogelijkheden ontwikkelt. Daarom vinden
wij het belangrijk om doelgericht te werken. Er wordt structureel gewerkt aan het vergroten van de
analysevaardigheden van de leerkrachten. Met de invoering van opbrengstgericht passend
onderwijs werken (OPO). Tweemaal per jaar worden de toetsresultaten in een
schoolbespreking geanalyseerd. In deze bespreking worden vervolgstappen
vastgesteld. De leerkrachten maken binnen de leerteams en in de schoolbespreking gebruik van
elkaars expertise.
De basis voor goed lesgeven zit in het organiseren van een effectieve instructie. Bij De Boomhut
gebruiken we daarbij het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
Daarbij houden wij rekening met de volgende factoren:
● het doel van de les (bevat de lesstof vrij nieuwe kennis of is de kennis al meer bekend en
gaat het om het leren toepassen ervan),
● de populatie of samenstelling van de groep (bestaat je schoolpopulatie uit leerlingen met
ontwikkelingsachterstanden, of met juist een voorsprong? Heb je te maken met beginners of
met gevorderden dan wel experts?).
De leerkrachten hebben EDI-trainingen gevolgd. Binnen de leerteams is er wekelijks ruimte voor
het gezamenlijk voorbereiden van rekenlessen.
Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt EDI toegepast in alle groepen. De voortgang van de
implementatie wordt door trainer, EDI-coaches, directie en kwaliteitscoördinator, gevolgd met
behulp van groepsbezoeken. Er is ruimte voor het bekijken van rekenlessen bij elkaar en voor
collegiale consultatie.
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De Boomhut biedt een veilige omgeving met een goed pedagogisch klimaat. Het schooljaar start
met De Gouden weken, waarbij de verschillende fasen van groepsvorming aandacht krijgen.
Daarnaast hanteert de school de Boomhutcode (afspraken over veiligheid en omgang). Het
anti-pestprotocol is in het afgelopen schooljaar vernieuwd en wordt levend gehouden.
In de groepen 2 volgen wij de het sociaal-emotioneel leren met behulp van de domeinen binnen
Focus PO, in de groepen 3 t/m 8 wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gevolgd
met SCOL. De resultaten van SCOL en de sociaal emotionele ontwikkeling van kleuters wordt
geanalyseerd en besproken in het leerteam. Naar aanleiding van deze analyse worden er per
groep en zo nodig ook schoolbreed interventies gedaan.

Het team van De Boomhut werkt aan het vormgeven van een professionele leergemeenschap
(PLG). Er is een grote betrokkenheid van leerkrachten bij deze schoolontwikkeling. Het gesprek
over de inhoud van het onderwijs vindt op vele plekken in de school plaats (visieteam, leerteams,
ontwikkelgroepen).

De school heeft een verlengde schooldag voor alle groepen. Met behulp van NPO-gelden kan
hier in kleine groepjes extra instructie en inoefening worden geboden.

Er is een contact met de scholen uit DLK Arnhem Noordoost. De directeuren hebben maandelijks
overleg. De kwaliteitscoördinatoren hebben een leerkring (LK-KC-NO). Passende onderwerpen
staan op de agenda.
De school is een opleidingsschool van de HAN-PABO. Hiermee komt jaarlijks nieuwe kennis en
nieuwe energie in de school. Leerkrachten onderhouden hun vaardigheden op het gebied van
feedback geven.
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Basisondersteuning De Boomhut
Alle scholen bieden dezelfde minimum ondersteuning aan leerlingen.

4.1 De basiskwaliteit.
De Boomhut ..
X heeft een basisarrangement.
o heeft een basisarrangement met aantekening
o heeft een basisarrangement met een waarschuwing
o is een zwakke school

4.2 Preventieve en lichte curatieve interventies.
De leerkrachten aan onze school hebben kennis van en kunde in het vak van leraar.
Ook als het gaat om leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
Wij hebben dit als volgt geregeld:
o Alle leerkrachten hebben een bevoegdheid als basisschoolleerkracht. Één leerkracht rondt

e laatste fase van de PABO af in schooljaar 2022-2023.
o De school heeft een geschoolde kwaliteitscoördinator.
o De school heeft 3 gedragsspecialisten, een rekenspecialist en een taalspecialist.
o Alle leerkrachten volgen jaarlijks bijscholing op eisen die passen bij de ontwikkeling van de
school. Middels de gesprekscyclus en klassenbezoeken vindt borging, beoordeling plaats door
de directie
o De school is een PLG in wording en creëert maandelijks momenten van overleg om van en
met elkaar te leren over kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Binnen de leerteams
is er wekelijks ruimte om hulp te stellen en expertise met elkaar te delen.
o De leerkrachten met leerlingen met onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag in de
groep, zijn bekend met de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Deze leerkrachten zijn in
staat hiermee om te gaan.
o De leerkrachten zijn bekend met specifieke onderwijsbehoeften bij leerproblemen
(verminderde cognitieve mogelijkheden, dyslexie). Zij zijn in staat hiermee om te gaan.
o De leerkrachten met een leerling met een fysieke beperking (visueel of lichamelijk) zijn
bekend in het omgaan met kinderen met deze beperking.

4.3 De leerkrachten hanteren een helder gestructureerd en op veilig leren gericht
klassenmanagement.
Wij hebben dit als volgt geregeld:
o De school werkt volgens HGW (handelingsgericht werken).
o De leerkrachten werken vanuit het gedachtegoed van de Vreedzame school.
o De school maakt gebruik van de SCOL. Gebruikt de informatie bij het vormgeven en
begeleiden van sociaal emotioneel leren.
o De school neemt twee keer per jaar bij alle leerlingen het sociogram af.
o De school hanteert De Boomhutcode. De leerkrachten benaderen de kinderen op een
positieve manier.
o De school werkt met het beleidsplan sociale veiligheid met daarin o.a. het pestprotocol.
o De school heeft een gecertificeerde aandachtsfunctionaris.
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4.4 De leerkrachten zijn pedagogisch vaardig en goed geschoold.
Wij hebben dit als volgt geregeld:
o Jaarlijks vindt teamscholing plaats op het gebied van de didactiek bij het lesgeven.
o De kwaliteitscoördinator legt klassenbezoeken af ter voorbereiding van de
groepsbesprekingen en in fase 3 van ‘Zicht op ontwikkeling’.
o De directie/ kwaliteitscoördinator leggen klassenbezoeken af om leerkrachten positief te
waarderen, zich algemeen te oriënteren op de pedagogische voortgang in de school en zijn in
gesprek met leerkrachten over hun kijk naar kinderen;
o De leerkrachten signaleren in hun dagelijkse registratie.
o Leerkrachten geven les op de niveau’s ‘uitdaging’, ‘basis’, en ‘ondersteuning’ bij rekenen,
spelling en technisch lezen. Bij begrijpend lezen bieden we teksten passend bij de
leerontwikkeling. De oefening van de woordenschat in de groepen 1-3 is op maat.
o Er is een onderwijsplan rekenen welke jaarlijks geëvalueerd wordt.
o Leerkrachten met een eigen hulpvraag doorlopen een traject van ontwikkeling.

4.5 De leerkrachten zijn vaardig in het signaleren van extra onderwijsbehoeften. Daarna
rengen zij hun bevindingen op een adequate manier in de zorgstructuur van de school.

Wij hebben dit als volgt geregeld:
o De leerkrachten zijn alert op het welbevinden en ontwikkeling van kinderen.
o De school heeft de zorgstructuur schematisch in 5 fasen weergegeven in ‘Zicht op
Ontwikkeling’. Van fase 1 ‘binnen de eigen groep’, naar fase 2 ‘het leerteam’. Van ‘leerteam’
naar fase 3 ‘consultatie kwaliteitscoördinator  of schoolcontactpersoon. Van
‘kwaliteitscoördinator naar fase 4 'zorgteam’ en naar fase 5 ‘zorgteam naar externen in de
begeleiding’. Zie bijlage.
o Wekelijks is er een overleg directie-kwaliteitscoördinator, waar voortgang en borging worden
besproken.
o 2 x per jaar is er een groepsbespreking om de groep in zijn totaal in beeld te brengen. De
analyse en aanpak staan centraal bij alle vakgebieden en bij het groepsklimaat.
o Er is 6x per jaar een zorgteam. Bij dit overleg zijn de schoolcontactpersoon van het SWV,
vertegenwoordiger wijkteam, schoolverpleegkundige, ouder(s), leerkracht, directeur en
kwaliteitscoördinator aanwezig. Een leerkracht kan bij bijzondere zorgen altijd contact zoeken
met de kwaliteitscoördinator.

4.6 De leerkrachten zijn vaardig in het signaleren van de ondersteuningsbehoefte van
ouders en gezin.
Wij hebben dit als volgt geregeld:
o Leerkrachten betrekken de ouders als ervaringsdeskundigen en partner bij de analyse van
de situatie en het bedenken van een aanpak.
o De school verwijst op verzoek naar wijkteam of andere hulpverleners.
o De school werkt waar mogelijk samen met hulpverleners.

4.7 De leerkrachten zijn erop gericht om vroegtijdig samen te werken met ouders,
We hebben dit als volgt geregeld:
o Wanneer er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften bespreken de leerkrachten dit
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direct met ouders.

4.8 De leerkrachten scholen zich op aspecten die betrekking hebben op een betere
ontwikkeling van kinderen, zowel individueel als samen met leerteam(s).
We hebben dit als volgt geregeld:
o Teamscholing richt zich op het verbeteren van aspecten die te maken hebben met
het verbeteren van onderwijs en passend onderwijs voor kinderen. De afgelopen
jaren heeft zich dat gericht op rekenen. Binnen leerteams en de groep
‘onderwijsinhoud’ is maandelijks aandacht voor ontwikkeling en de vertaling naar de
praktijk. In schooljaar 2022-2023 zijn de speerpunten begrijpend luisteren/lezen,
onderwijs aan slimme kinderen.
o Individuele scholing vindt plaats na gezamenlijk overleg tussen leerkracht en
directie.

4.9 De school heeft een voor alle medewerkers een bekend en toegankelijk protocol
voor medische handelingen bij gezondheidsrisico’s.
We hebben dit als volgt geregeld :
o Op centrale plaatsen in de school hangen de zgn zorgkaarten van leerlingen met een
gezondheidsrisico. De kaarten zijn in overleg met ouders opgesteld.
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Zicht op ontwikkeling
De interne zorgstructuur van De Boomhut kent verschillende fases. Deze staan beschreven in
'Zicht op ontwikkeling'.

Fase 1
Leerling past binnen één van de drie
niveaugroepen (ondersteuning, basis,
uitdaging)

Geen bijzondere acties. Hulp binnen de groep:
- begeleiding van enkelvoudige dyslexie,

automatiseringsproblemen, Nederlands
als tweede taal.

- plusaanbod van de gebruikte methodes.

Fase 2
Leerling past binnen één van de drie
instructiegroepen, maar heeft wel een lichte
specifieke onderwijsbehoefte. De leerkracht
heeft een hulpvraag.

De leerkracht kan een hulpvraag stellen binnen
het eigen leerteam, een vorige collega
consulteren.

- begeleiding van enkelvoudige dyslexie,
automatiseringsproblemen, Nederlands
als tweede taal. Bieden van extra
structuur. Extra aanbod/ uitdaging voor
leersterke kinderen.

Fase 3
Leerling past binnen één van de drie
instructiegroepen, maar heeft een grotere
specifieke onderwijsbehoefte.

De leerkracht kan een hulpvraag stellen aan de
kwaliteitscoördinator, de schoolcontactpersoon,
consultatie & advies aan bij een school voor
kinderen met een spraak-taalprobleem
(Kentalis). Gezamenlijk wordt de
onderwijsbehoeften in kaart gebracht en wordt
gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke
extra ondersteuning.
De school kan ondersteuning aan bij het
samenwerkingsverband. De keuze voor een
eigen leerlijn (OPP/ ontwikkelingsperspectief)
kan gekoppeld zijn aan extra onderwijsonder-
steuning voor het betreffende vakgebied.

Fase 4
Leerling heeft meer en uitgebreider
ondersteuning nodig bij het reguliere
onderwijsaanbod.

School en ouders bespreken de hulp in een
zorgteam met de schoolcontactpersoon, de
wijkcoach, de jeugdverpleegkundige. Er kunnen,
in overleg, andere deskundigen worden
uitgenodigd.

Fase 5
De leerontwikkeling stagneert, het
welbevinden staat ernstig onder druk.

De school vraagt een arrangement of ZBO (Zorg
binnen onderwijs) aan. Bij ernstige
handelingsverlegenheid adviseert de school
plaatsing op een andere basisschool, een
speciale school voor basisonderwijs of speciaal
onderwijs.
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Extra ondersteuning door externe partners binnen de school

Schoolcontactpersoon van het
Samenwerkingsverband Passendwijs

Consultatie over leerlingen bij hulp over
leerontwikkeling, welbevinden en gedrag.

Ondersteuners van het
Samenwerkingsverband Passendwijs

Specifieke hulp, praktische ondersteuning en
feedback voor de leerkracht. Bijvoorbeeld bij
rekenen, gedrag, schrijven, syndroom van Down,
en ergotherapeut. De hulpvraag kan gaan over
individuele leerlingen of op groepsniveau bij
bijvoorbeeld gedrag.

Kentalis
Landelijke organisatie voor leerlingen met
een spraak-taalstoornis.

Op verzoek van school en ouders wordt de
expertise van Kentalis aangevraagd bij leerlingen
met een spraak- taalstoornis.

Logopedie 1x per week op school en onder schooltijd voor
de groepen 1 t/m 3.
Buiten schooltijd voor de groepen 4 t/m 8.

Fysiotherapie 1x per week op school en onder schooltijd voor
de groepen 1 t/m 3.
Buiten schooltijd voor de groepen 4 t/m 8.

Zorgteam Een team van orthopedagoog, wijkcoach,
schoolverpleegkundige, leerkrachten en ouders
bespreken een hulpvraag vanuit verschillende
invalshoeken (disciplines). Het zorgteam komt 1x
6 weken bij elkaar.

VGGM/ GGD
Preventief onderzoek voor leerlingen van 5-6
jaar en voor leerlingen van 10-11 jaar

Structureel 1 per jaar voor die groep.

VGGM/GGD
Schoolarts/ schoolverpleegkundige

Op verzoek van school of ouders vindt
aanmelding plaats.

Wijkcoach Structurele betrokkenheid via het zorgteam (om
de 6 weken) en incidenteel op afroep van de
kwaliteitscoördinator.

Maatjesproject
Project voor de duur van een jaar voor
kinderen om 1x per 14 dagen met een
vrijwilliger een leuke activiteit te doen.

Aanmelding op verzoek van school en in overleg
met ouders.
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Grenzen en mogelijkheden
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we dat echter ook willen, er zijn nu en in
de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen staan hieronder specifiek
aangegeven.

De school ervaart een grens bij leerlingen:
- wanneer de ouders geen vertrouwen hebben in de school;
- waarvan de ouders niet (actief) meewerken aan het zorgarrangement en zich niet kunnen vinden
in de afspraken tussen school en ouders;
- wanneer de school de onderwijsbehoeften niet kan realiseren.

Verstoring van rust en veiligheid:
- de school ervaart handelingsverlegenheid wanneer het welbevinden van één of meerdere
kinderen in het gedrang is en de fysieke en mentale veiligheid in gevaar komt;
- wanneer een leerling een gevaar is voor zichzelf en anderen;
- bij leerlingen die niet aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door volwassenen en aanhoudend sterk
externaliserend gedrag vertonen tijdens het onderwijsleerproces en tijdens het groepsproces.

Grenzen in de groep, balans tussen verzorging en onderwijs:
- waarbij niet aan de (fysieke) zorgbehoefte kan worden voldaan;
- als de klassensituatie niet hanteerbaar is in verband met meerdere kinderen met een heel
specifieke onderwijsbehoefte in één groep.

Grenzen bij de begeleiding:
- wanneer voor de leerling stabiliteit een belangrijke factor is èn er zicht is op verminderde
continuïteit bij de inzet van leerkrachten (startende leerkracht, zwangerschapsverlof, langdurige
wisselingen van leerkrachten in de groep).

Grenzen aan de leerbaarheid van leerlingen:
- wanneer de cognitieve ontwikkeling stagneert en het welbevinden van het kind en het didactisch
aanbod niet in balans is
- wanneer de leerling dagelijks één op één begeleiding nodig heeft om tot leren te komen
- bij een sterk individueel gerichte orthopedagogische of orthodidactische begeleidingsvraag.
Uitgaand van wat de leerling nodig heeft, zoeken we dan samen met ouders en het
samenwerkingsverband een passende plek voor de leerling. We kijken samen naar het onderwijs
wat passend is en goed aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
is voor de leerling. Het belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat
daarvoor nodig is.
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Ambities

- de basisondersteuning
- specifieke kennis en kunde
- extra ondersteuning

Korte termijn (1 jaar) - Consolideren EDI-vaardigheden/ goede aansluiting van
de instructie bij de groep (controle van begrip)

- Verbeteren van de rekenresultaten met behulp van een
nieuwe rekenmethode en een rekenverbetertraject

- PLG-ontwikkeling: werken in leerteams en
ontwikkelgroepen. Het onderwijs aan kinderen verbeteren
door een professionele leergemeenschap te zijn

- Inzet van EDI-coaches (2) binnen de school
- het evalueren en borgen van de basisondersteuning

binnen de leerteams
- effectieve inzet van NPO-gelden (gericht op het

verminderen van achterstanden bij rekenen en technisch
lezen)

- duurzame inzet van de Vreedzame school, gericht op
welbevinden en sociale vaardigheden van leerlingen
(vernieuwd anti-pestprotocol in gebruik)

- kennismaken met nieuwe inzichten begrijpend lezen en
verbeteren van de vaardigheden begrijpend lezen

- kunstbeschouwing toevoegen aan het curriculum.
2 projecten kunstbeschouwing uitzetten

Lange termijn (max 4 jaar) - borgen van de basisondersteuning
- gebruik Vreedzame school verbeteren (welbevinden en

sociale veiligheid)
- leerlingenzorg een duurzame plek binnen de leerteams
- boren van rekenmethode WIG 5, automatisering rekenen

binnen de school, aanbod uitbreiden met rekenen XL
- nieuwe inzichten integreren bij begrijpend lezen,

fundament (woordenschat en technisch lezen)
verstevigen, doorgaande lijn begrijpend lezen binnen de
school

- uitbreiden van specialisten (rekenen, taal-lezen)
- uitbreiden kunstbeschouwing en doorgaande lijn

toevoegen
- visie op leersterke leerlingen formuleren
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