BASISONDERWIJS
School:

Ğ>ŝŶĚĞŐĂĞƌĚ

Brinnr.:

ϭϯ<D

Bestuur:

/ŶŶŽǀŽ

Datum:

ϭϮͲϬϲͲϮϬϭϳ

1. Inleiding
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de
school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is
georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning
tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate
waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe
deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.
Basisondersteuning omvat vier ankerpunten.
De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn
hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting
(kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte
(sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei).
De vier ankerpunten zijn:
1.

Kwaliteitsstandaard.
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op
de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (2012).

2.

Planmatig en handelingsgericht werken.
In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en
handelingsgericht werken geformuleerd.

3.

Specifieke ondersteuning.
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

4.

Ondersteuningsstructuur.
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of
basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig,
flexibel en adequaat kan ontsluiten.

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit
van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het
samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling
van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school beredeneerde keuzes die zijn opgenomen in de
paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen.
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.
Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het
samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie.
Datum: ϬϵͲϬϱͲϮϬϭϳ
Namens school

(directeur):

Namens bestuur :

dhr/mw

ŚƌŝƐƚĂ^ŽŵĞƌƐ

dhr/mw

ĞƌƚEĞůŝƐƐĞŶ

2. Algemene gegevens
2.1

Algemene gegevens van de school

School

Ğ>ŝŶĚĞŐĂĞƌĚ

Adres-Straat

WĂƐƚŽŽƌ'ĞĞůĞŶƉůĞŝŶϮͲϰ

Adres-Postcode

ϲϮϯϭW

Adres-Plaats

ZŽƚŚĞŵ

Brinnummer

ϭϯ<D

Directeur

ŚƌŝƐƚĂ^ŽŵĞƌƐ

Telefoon

ϬϰϯϯϲϰϮϵϭϱ

Email

ŝŶĨŽΛďƐůŝŶĚĞŐĂĞƌĚ͘Ŷů

Intern begeleider(s)

:ŽƌĚǇsŝŶŬĞŶ

Bestuur

/ŶŶŽǀŽ

Samenwerkingsverband

2.2

PO 3104 (Westelijke Mijnstreek)

PO 3105 (Maastricht- Heuvelland)

PO 3106 (Heerlen e.o.)

Kengetallen peildatum 1-10- ϮϬϭϲ (meest recente 1-oktober telling)

Aantal leerlingen

ϲϮ

чϴũƌ

ϯϯ

х ϴũƌ

Aantal groepen

Ϯ

onderbouw

Ϯ

bovenbouw

Aantal leerlingen in niveau

ϲ

ondersteuningsniveau 3

Ϯ

ondersteuningsniveau 4

Aantal locaties

1

Schoolgroep

11

Uitstroom naar voortgezet
onderwijs
(in het voorgaande schooljaar)

(getal dat iets zegt over het procentuele aandeel leerlingen met een gewicht)

VMBO basis

Ϭ

VMBO kader

ϭϬ
ϮϬ

VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
VMBO basis/LWOO

ϭϬ
Ϭ

VMBO kader/LWOO

Ϭ

Aantal leerlingen JW
(begeleiding en/of behandeling obv de Jeugdwet)

Aantal leerlingen WLZ
(hulp vanuit Wet Langdurige Zorg)

Aantal leerlingen ZVW
(verpleging en/of paramedische zorg obv ZorgVerzekeringsWet)

%
%
%
%
%
%

Ϭ

VSO

Ϭ
ϲϬ

HAVO/VWO

buitenland
anders

%
%
%
%
%

Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Aantal leerlingen met 1K, 1G, 1P, 1R

Ϭ

Aantal leerlingen in verwijsindex/jeugdlinq

Ϭ

Aantal leerlingen met aangepast vervoer

Ϭ
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2.3

Onderwijsconcept van de school
Beschreven i.r.t. kenmerken leerlingenpopulatie en sociaal-demografische factoren.

Het pedagogisch en didactisch concept:
KƉ^ĚĞ>ŝŶĚĞŐĂĞƌĚƐƚĂĂƚŚĞƚďĂƐŝƐǀĂŬ͞>ĞǌĞŶ͟ŵĞƚƐƚŝƉŚŽŽŐŽƉĚĞĂŐĞŶĚĂ͘<ŝŶĚĞƌĞŶǀĞƌŐƌŽƚĞŶŚƵŶŬĞŶŶŝƐƐŶĞůĂůƐ
ǌŝũŬƵŶŶĞŶůĞǌĞŶ͘ŶůĂƚĞƌĂůƐǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶŬƵŶŶĞŶǌŝũǌŝĐŚŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶƚŽƚŬƌŝƚŝƐĐŚĞďƵƌŐĞƌƐĂůƐǌŝũďĞŐƌŝũƉĞŶǁĂƚĞĞŶ
ƚĞŬƐƚŝŶŚŽƵĚƚ͘
dĞĐŚŶŝƐĐŚůĞǌĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͙͘ŬƵŶŶĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶǁĂƚũĞůĞĞƐƚŝƐŽŶƐŚŽŽŐƐƚĞĚŽĞů͘

>ĞǌĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘dŽĐŚŝƐĞƌǀŽŽƌĚĞ>ŝŶĚĞŐĂĞƌĚŝĞƚƐĚĂƚǁŝũŶŽŐďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌǀŝŶĚĞŶĞŶĚĂƚŝƐĞĞŶǀĞŝůŝŐĞƐĐŚŽŽů
ǀŽŽƌĞůŬŬŝŶĚǌŝũŶ͘sĞŝůŝŐŚĞŝĚŝƐĚĞďĂƐŝƐǀĂŶĂůůĞůĞƌĞŶ͘ZĞŐĞůƐ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚǌŝũŶĞŶǀŽŽƌƐƉĞůďĂĂƌŚĞŝĚǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌƌƵƐƚ
ŝŶĚĞƐĐŚŽŽů͘ĞŶŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚĞĂĂŶƉĂŬŵĞƚWĞŶ<ŝsĂŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚŽŶƐĚĂĂƌďŝũ͘
ΎĞŬůĞƵƚĞƌƐůĞƌĞŶďŝũŽŶƐƐƉĞůĞŶĚĞƌǁŝũƐƌŽŶĚĞĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬƚŚĞŵĂ͕ĚĂƚǁĞĚŽŽƌĚĞŚĞůĞƐĐŚŽŽůŝŶǌĞƐǁĞŬĞŶ
ĐĞŶƚƌĂĂůŝŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐƐƚĞůůĞŶ͘/ŶƚĞƌĂĐƚŝĞĨǀŽŽƌůĞǌĞŶ͕ƐƉĞůĞŶŝŶĚĞĚŽŽƌĚĞŬůĞƵƚĞƌƐŐĞŵĂĂŬƚĞƐƉĞĞůŚŽĞŬĞŶ
ǀŽŽƌďĞĞůĚƐƉĞůǀĂŶĚĞŬůĞƵƚĞƌũƵĨĨĞŶƐƚŝŵƵůĞƌĞŶĚĞĂĐƚŝĞǀĞǁŽŽƌĚĞŶƐĐŚĂƚ͘
Ύ/ŶŐƌŽĞƉϯŐĞĞĨƚĚĞŶŝĞƵǁƐƚĞƵŝƚŐĂǀĞǀĂŶsĞŝůŝŐ>ĞƌĞŶ>ĞǌĞŶĞĞŶǀĞƌƐŶĞůůŝŶŐŝŶŚĞƚůĞƌĞŶůĞǌĞŶ͘͘ůƐũĞŬƵŶƚůĞǌĞŶ͕
ŐĂĂƚĞƌĞĞŶǁĞƌĞůĚǀŽŽƌũĞŽƉĞŶ͊^ŶĞůůĞƌĞŶůĞǌĞŶŝƐŵŽƚŝǀĞƌĞŶĚ͘:ĞŬƵŶƚĂůƐŬŝŶĚŬŝĞǌĞŶǁĂƚũĞǁŝůƚůĞǌĞŶ͘ŶĂůƐŚĞƚ
ƚĞĐŚŶŝƐĐŚŶŝǀĞĂƵƐŶĞůƐƚŝũŐƚ͕ůĞĞƌũĞŵŽĞŝůŝũŬĞǁŽŽƌĚĞŶĚŝĞĂůůĞĞŶŝŶďŽĞŬĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘,ĞƚƐƚĞůƚũĞŝŶƐƚĂĂƚŽŵ
ƚĞŬƐƚĞŶĚŝĞŵŽĞŝůŝũŬĞƌǌŝũŶƚĞůĞǌĞŶ͘ĞŶŐƌŽƚĞǁŽŽƌĚĞŶƐĐŚĂƚŝƐŚĞƚǀůŝĞŐǁŝĞůƚŽƚǀĞƌĚĞƌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
sŽŽƌŝĞĚĞƌŬŝŶĚŚĞƚŵĂǆŝŵĂůĞďĞƌĞŝŬĞŶďŝũďĞŐƌŝũƉĞŶĚůĞǌĞŶŝƐŽŶƐƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĞĚŽĞů͘ĞƐĐŚŽŽůǀĞƌŚŽŽŐƚŚĞƚŶŝǀĞĂƵ
ǀĂŶďĞŐƌŝũƉĞŶĚůĞǌĞŶĚŽŽƌ͗
ͲĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂůůĞĞƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞģŶĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĚĞǌĞůĨĚĞ͕ĚŽŽƌĚĞŚĞůĞƐĐŚŽŽůŚĞĞŶ͘
ͲŚĞƚĂĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞǌĞǌŝŶŚĞĞĨƚƚŽĞůŝĐŚƚŝŶŐŶŽĚŝŐ͘ĞŶƚĞŬƐƚŝƐĂůůĞĞŶƚĞďĞŐƌŝũƉĞŶ
ĂůƐĚŝĞĂĂŶƐůƵŝƚďŝũŚĞƚďĞŐŝŶŶŝǀĞĂƵǀĂŶŬĞŶŶŝƐŽƉĚĂƚďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞŐĞďŝĞĚ͘ĂĂƌŽŵůĂĂƚĚĞ>ŝŶĚĞŐĂĞƌĚŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶŵĞƚ͞ĚĞǁĞƌĞůĚ͘͟tŝũŐĞǀĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚŽŶĚĞƌǁŝũƐƌŽŶĚŽŵǀŝũĨƚŚĞŵĂ͛ƐƉĞƌũĂĂƌ͘ŝũŶĂĂůůĞ
ǀĂŬŬĞŶ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨƚĞĐŚŶŝĞŬ͕ĚĞĂŶŽŶǀĂŶĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶĐƵůƚƵƵƌĞĚƵĐĂƚŝĞŬŽŵĞŶĂĂŶďŽĚƌŽŶĚĞĞŶĐĞŶƚƌĂĂů
ŐĞƐƚĞůĚƚŚĞŵĂ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ƚŚĞŵĂƉůĂŶƚĞŶ͘

ΎZĞŬĞŶĞŶĞŶŐǇŵďůŝũǀĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞǀĂŬŬĞŶ͘KŶǌĞ;ŚŽŽŐͿďĞŐĂĂĨĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶůĞƌĞŶǌĂŬĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚƚŚĞŵĂĚŝĞ
ĂĂŶƐůƵŝƚďŝũŚƵŶŬĞŶŶŝƐ͘ŶĚĂƚǌŽƌŐƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶƚĞŬƐƚĞŶŽƉĞĞŶŵŽĞŝůŝũŬĞƌŶŝǀĞĂƵŬƵŶŶĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶ͘KŽŬŚĞƚ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶǀĂŶŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞϮϭͲĞĞƵǁƐĞǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͗ĐƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ͕ŬƌŝƚŝƐĐŚĚĞŶŬĞŶ͕ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŽŵĞĞŶ
ƉƌŽďůĞĞŵŽƉƚĞůŽƐƐĞŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶ͕ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ǌĞůĨƌĞŐƵůĞƌŝŶŐĞŶǌ͕ŬĂŶŝŶĚŝƚƚǇƉĞŽŶĚĞƌǁŝũƐŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞĞŶ
ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘

De kern van het pedagogisch en didactisch concept (samengevat t.b.v. SOP one page - maximaal 10 regels):
sĂŶƵŝƚĞĞŶǀĞŝůŝŐĞ͕ĚƵŝĚĞůŝũŬŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƌĚĞůĞĞƌͬůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐǁŽƌĚƚŝĞĚĞƌĞĚĂŐŐĞŬĞŬĞŶŶĂĂƌƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ
ĚŝĚĂĐƚŝƐĐŚĞĞŶƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŽŶĚĞƌǁŝũƐďĞŚŽĞĨƚĞŶǀĂŶŽŶǌĞŬŝŶĚĞƌĞŶ͘ǁĞǌĞƚƚĞŶŵĞƚŶĂŵĞŝŶŽƉŽŶƐůĞĞƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ
ŽŵĚĂƚĚĂĂƌĚĞďĂƐŝƐůŝŐƚǀŽŽƌĚĞǀĞƌĚĞƌĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘tĞŐĞǀĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶƌŝũŬĞůĞĞƌŽŵŐĞǀŝŶŐ͕ǁĂĂƌŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŽƉĞŝŐĞŶŶŝǀĞĂƵŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ďĞŐĞůĞŝĚĚŽŽƌĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞĞŶĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶĚŝĞŐŽĞĚĞŬĞŶŶŝƐĞŶ
ŝŶǌŝĐŚƚŚĞďďĞŶŝŶĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƐƚĂĚŝĂŽŵǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĞĞŶŐĞƌŝĐŚƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝĞĂĂŶƚĞŬƵŶŶĞŶďŝĞĚĞŶŝŶ
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞĞŶǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐ͘EĂĂƐƚŬĞŶŶŝƐŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚǀŝŶĚĞŶǁĞŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶŝŶĞĞŶǀĞŝůŝŐ
ŬůŝŵĂĂƚŵĞƚĞĞŶŽƉĞŶƐĨĞĞƌƌĞƐƉĞĐƚǀŽůŵĞƚĞůŬĂĂƌŽŵŐĂĂŶ͘DĞƚŚĞƚŽŽŐŽƉŚĞƚŐĞŚĞůĞƐŽĐŝĂůĞĂƐƉĞĐƚďĞƐƚĞĚĞŶǁĞ
ǀĞĞůĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶŚĞƚ;ŵĞĚĞͿŽƉǀŽĞĚĞŶǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚǀŽůǁĂĂƌĚŝŐĞĞŶƌĞƐƉĞĐƚǀŽůůĞďƵƌŐĞƌƐ͘ĞŵĞƚŚŽĚĞƐW
ĞŶ</sŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶŽŶƐŚŝĞƌďŝũ͘
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3. Basisondersteuning
Basisondersteuning omvat 4 ankerpunten:
3.1
3.2
3.3
3.4

3.1

Kwaliteitsstandaard
Planmatig en handelingsgericht werken
Specifieke ondersteuning
Ondersteuningsstructuur

Ankerpunt:

Kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard wordt uitgedrukt in:
Ă͘
ď͘

Arrangement op basis van het toezichtkader van de inspectie.
Kwalificatie van de “zorgindicatoren” uit het toezichtkader ϮϬϭϮvan de inspectie.

Om de kwaliteitsstandaard onder b. te duiden worden de zogenaamde ‘zorgindicatoren’ uit het
toezichtkader ϮϬϭϮ van de onderwijsinspectie gebruikt. Door middel van de dubbele nummering
kunnen de indicatoren getraceerd worden. KŽŬƐĐŚŽůĞŶĚŝĞŽŶĚĞƌǀĞƌŶŝĞƵǁĚƚŽĞǌŝĐŚƚƐƚĂĂŶ;ĂůĚĂŶŶŝĞƚ
Ž͘ď͘ǀ͘ĞĞŶƉŝůŽƚͿ͕ǀƵůůĞŶŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶĞŝŐĞŶŽŽƌĚĞĞůĚĞǌŽƌŐŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞŶŝŶ͘
Indien de beoordeling van de inspectie op een of meerdere ‘zorgindicatoren’ niet meer maatgevend is,
geeft de directeur een beoordeling die de werkelijkheid dekt.
Onder dekkend wordt in dit geval verstaan :
-

geldt voor 75% of meer wanneer school, personeel of leraren/leraar onderwerp zijn van de indicator;
geldt voor 100% wanneer de leerling onderwerp is van de indicator.

Normstelling kwaliteitsstandaard samenwerkingsverband:
a.

De school heeft een basisarrangement.

b.

Op alle ‘zorgindicatoren’ scoort de school minstens een ‘3’.

Arrangement Inspectie
Datum meest recente inspectieoordeel
Basisarrangement

ϮϯͲϭϭͲϮϬϭϱ
ja
nee

Kwalificatie op de “zorgindicatoren” is gebaseerd op:

Oordeel Inspectie
Eigen oordeel School

Onderbouwing indien gekozen is voor eigen oordeel (maximaal 5 regels):
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Indicator

Indicator
inspectie

Kwalificatie van zorgindicatoren inspectie
(toezichtkader 2012)

1.

(1.4)

2.

(2.4)

3.

(4.2)

4.

(4.4)

5.

(4.5/6)

6.

(4.7)

7.

(6.1)

8.

(6.2)

9.

(6.3)

10.

(6.4)

11.

(7.1)

12.

(7.2)

13.

;ϴ͘ϭͿ

14.

;ϴ͘ϮͿ

15.

;ϴ͘ϯͿ

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van
leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het
gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het
voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school.
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op
een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.
De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
De leraren stemmen de instructie af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.
De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.
De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde
instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang
in ontwikkeling van de leerlingen.
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig
hebben.
De school bepaalt op basis van een analyse van de
verzamelde gegevens de aard van de zorg voor de
zorgleerlingen.
De school voert de zorg planmatig uit.

16.

;ϴ͘ϰͿ

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

17.

;ϴ͘ϱͿ

18.

(9.1)

19.

(9.2)

De school zoekt de structurele samenwerking met
ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden.
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar
leerling populatie.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

20.

(9.3)

De school evalueert regelmatig het leerproces.

21.

(9.4)

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

22.

(9.5)

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

23.

(9.6)

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Kwalificatie op
4-puntsschaal:
1 2 3 4

Eigen
Oordeel?

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen
zich naar hun mogelijkheden.
De school met een substantieel aantal leerlingen met een
weging hoger dan 1, biedt bij Nederlandse taal leerinhouden
die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een
taalachterstand.
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.
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3.2

Ankerpunt:

Planmatig en handelingsgericht werken

In aanvulling op de ‘zorgindicatoren’ uit het toezichtkader gebruiken we indicatoren om planmatig en
handelingsgericht werken op alle ‘niveaus van zorg’ mee te duiden. Zij vormen een belangrijke basis voor
effectieve ondersteuning. Planmatig en handelingsgericht werken is de wijze waarop de school cyclisch
werkt aan het ondersteunen van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De school beoordeelt zo realistisch mogelijk in welke omvang de betreffende indicator door het team in
praktijk wordt omgezet. Die beoordeling wordt met een vierpuntschaal in percentages uitgedrukt. De
beoordeling van deze standaarden is vooralsnog het resultaat van een zelfevaluatie van de school,
ingevuld door directeur en interne begeleider.
Normstelling planmatig en handelingsgericht werken van het samenwerkingsverband:
Op alle indicatoren scoort de school minstens 75 %.
Percentage van het team
dat over deze vaardigheden beschikt:
1= 0-25% | 2= 26-50% 3= 51-75% | 4= 76-100%

Indicator

Indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken.

1.

Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen, o.a. door
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.

2.

Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en het onderwijs
daarop af te stemmen.

3.

Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag
van leerlingen, ouders, collega's.

4.

Leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun
leerlingen hebben.

5.

Leraren analyseren en interpreteren de toetsresultaten ten einde zicht te krijgen
op de opbrengsten, de onderwijsbehoeften en indien aan de orde het
uitstroomprofiel van de leerling.

6.

Alle leraren zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de
leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam.

7.

Leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse,
formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.

8.

Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat
gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

9.

Leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en
partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de
aanpak.

10.

Leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de
groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven.

11.

Leraren evalueren systematisch na afronding van het groepsplan of de gestelde
doelen bereikt zijn.

12.

Leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het
opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de Intern
Begeleider en besluiten tot leerlingbespreking en een oudergesprek indien
noodzakelijk voor een of meerdere leerlingen.

13.

De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere
afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.
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3.3

Ankerpunt:

Specifieke ondersteuning

Met specifieke ondersteuningsbehoeften worden de preventieve en licht-curatieve interventies bedoeld,
die de school toepast om leerlingen passende ondersteuning te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen,
meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en verschillen in gedrag.
Per interventie beoordelen de directeur en intern begeleider in welke mate de school voldoet aan de vier
kenmerken:
Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft;
Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-HBO-opleiding voor betreffende
interventie;
Gesloten keten: >75 % van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden
op betreffende interventie;
Proceseigenaar: aangewezen verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging beleid.
In de bijbehorende vierpuntschaal vertaalt de school het aantal “ja-scores” per ondersteuningsbehoefte.
Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband:
x
De school voorziet in passende ondersteuning op de eerste vier preventieve en licht-curatieve
interventies.
x
Bij een score < 4 op een of meerdere van de eerste vier interventies, heeft en vermeldt de school
afspraken met netwerkpartners in tabel 3.4.

Specifieke ondersteuning:
preventieve en licht curatieve interventies
1.

2.

3.

4.

De school biedt ondersteuning aan leerlingen
met rekenhulpvragen (dyscalculie).
De school biedt ondersteuning aan leerlingen
met leeshulpvragen (dyslexie).
De school biedt ondersteuning aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
School biedt ondersteuning ten aanzien van
sociale veiligheid en het omgaan met
verschillen in gedrag.

Beleid

Specialisme

Gesloten
keten

Proceseigenaar

Aantal
Scores
ja

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ϰ

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ϰ

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ϰ

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ϰ

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

ja
nee

5.

6.

7.
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ϯ͘ϰ

ŶŬĞƌƉƵŶƚ͗KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

^ĐŚŽůĞŶŚĞďďĞŶĞĞŶĞĨĨĞĐƚŝĞǀĞŝŶƚĞƌŶĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ĚŝĞƉĂƐƚďŝũŚĞƚŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐĞŶƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚ
ĐŽŶĐĞƉƚ͘ Ğ ƐĐŚŽŽů ǌŽƌŐƚ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ĚĞ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌ ǌŽĚĂŶŝŐ ŝƐ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĚĂƚ ŝŶ ĞůŬ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐĐŚŽŽů
ĂƵƚŽŶŽŽŵŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŬĂŶďŝĞĚĞŶŽĨĚĂƚĚĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŵĞƚďĞŚƵůƉǀĂŶŶĞƚǁĞƌŬƉĂƌƚŶĞƌƐƚŝũĚŝŐ͕ĨůĞǆŝďĞůĞŶ
ĂĚĞƋƵĂĂƚŽŶƚƐůŽƚĞŶŬĂŶǁŽƌĚĞŶ͘ĞƌĞŐŝĞĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚůŝŐƚďŝũĚĞƐĐŚŽŽů͘EŝĞƚĞůŬĞƐƚĂƉŝŶĚĞƌŽƵƚĞŝƐ
ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ͘ ƌ ǌƵůůĞŶ ǌŝĐŚ ƐŝƚƵĂƚŝĞƐ ǀŽŽƌĚŽĞŶ ǁĂĂƌďŝũ ƐƚĂƉƉĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ĞŶ ŵŽŐĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
ŽǀĞƌŐĞƐůĂŐĞŶŽ͘ď͘ǀ͘ďĞƌĞĚĞŶĞĞƌĚĞĂĨǁŝũŬŝŶŐ͘
EŽƌŵƐƚĞůůŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚ͗
x ĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƐƚƌƵĐƚƵƵƌŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚĞƚƐĐŚŽŽůƉůĂŶĞŶŝŶďĞůĞŝĚƐƉůĂŶŶĞŶǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘
x sĂŶĂĨŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐŶŝǀĞĂƵϯǁŽƌĚƚĞĞŶŚĂŶĚĞůŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚƉůĂŶŐĞŚĂŶƚĞĞƌĚǁĂĂƌŝŶĚĞ
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐďĞŚŽĞĨƚĞǀĂŶĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶĚĞŐĞŬŽǌĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝƐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ͘
KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞƐĐŚĞŵĂ͚ƐŐĞǀĞŶĞĞŶŽǀĞƌǌŝĐŚƚǀĂŶĚĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚŝĞďŝŶŶĞŶƐĐŚŽŽůĞŶďĞƐƚƵƵƌďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŝƐĞŶĚŝĞĚĞ
ƐĐŚŽŽůǀŝĂĂĨƐƉƌĂŬĞŶǀĂŶďƵŝƚĞŶďĞƚƌĞŬƚŽŵĚĞďĂƐŝƐŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƚĞďŝĞĚĞŶ͘

ƵƚŽŶŽŵĞKŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ
ĞƐĐŚŝŬďĂƌĞĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ
ďŝŶŶĞŶĚĞƐĐŚŽŽů

ϭ͘

Ϯ͘

ĞƐĐŚŝŬďĂƌĞĚĞƐŬƵŶĚŝŐŚĞŝĚ
ďŝŶŶĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ

KŶĚĞƌǁŝũƐŝŶĚĞŐƌŽĞƉ͗

ϱ͕ϲϳϵ  &důĞƌĂĂƌ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ

ŐƌŽĞƉƐƉůĂŶ

Ϭ͕ϱϬϬ  &dŽŶĚĞƌǁŝũƐĂƐƐŝƐƚĞŶƚ

ŬĞŶŶŝƐĚĞůĞŶ

KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŝŶĚĞŐƌŽĞƉ͗

  &d   

ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĞ

  &d   

ŽďƐĞƌǀĂƚŝĞ

Ϭ͕ϮϬϬ

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐďŝŶŶĞŶŚĞƚŐƌŽĞƉƐƉůĂŶ
ŐĞƌŝĐŚƚŽƉƚĞƌƵŐŬĞĞƌŝŶŶŝǀĞĂƵϭ

ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

&dŝŶƚĞƌŶĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ
  &d
  &d
  &d

sĂŶĂĨŶŝǀĞĂƵϯŚĂŶĚĞůŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚƉůĂŶŚĂŶƚĞƌĞŶ
ϯ͘ KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŽƉƐĐŚŽŽůĚŽŽƌ Ϭ͕ϬϬϬ  &dƌĞŵĞĚŝĂůƚĞĂĐŚŝŶŐ
ŝŶƚĞƌŶĞĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶ͗
  &d
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐŐĞƌŝĐŚƚŽƉƚĞƌƵŐŬĞĞƌŝŶ
ŶŝǀĞĂƵϮĞŶϭ

ϰ͘

  &d
  &d

KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŽƉƐĐŚŽŽůĚŽŽƌ
ĞǆƚĞƌŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ͗

Ŷǀƚ

ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐŐĞƌŝĐŚƚŽƉƚĞƌƵŐŬĞĞƌŝŶ
ŶŝǀĞĂƵϯ͕ϮĞŶϭ

<ŶŽŽƉƉƵŶƚŽƌŐŝŶĞŶŽŵƐĐŚŽŽů
ĞůĞŝĚƐŬĂĚĞƌ
ƵŝĚͲ>ŝŵďƵƌŐ
ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ

ϭ͘

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞ

ũĂ
ŶĞĞ
:'

Ϯ͘

ĞĞůŶĞŵĞƌƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů͗
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞ
ĂĚĞƋƵĂĂƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ

ũĂ
ŶĞĞ
/s,

ϯ͘

ĞĞůŶĞŵĞƌƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞĞů͗
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞ
ĂĚĞƋƵĂĂƚĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞ

ũĂ
ŶĞĞ

<ŶŽŽƉƉƵŶƚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĞĞƌƚ

WƌŽĐĞĚƵƌĞͬ
ǁĞƌŬǁŝũǌĞ
ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ

ũĂ
ŶĞĞ
^Dt

ũĂ
ŶĞĞ
dŽĞŐĂŶŐ
:ĞƵŐĚ

ũĂ
ŶĞĞ
D

ũĂ
ŶĞĞ
>ĞĞƌƉůŝĐŚƚ

ũĂ
ŶĞĞ

^ĐŚŽŽůŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐƐƉƌŽĨŝĞůĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐƌĞŐŝŽƵŝĚͲ>ŝŵďƵƌŐǀĞƌƐŝĞϮ͘Ϭ͘ŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

ũĂ
ŶĞĞ

'ĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůƉƵŶƚĞŶ
ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ
ũĂ
ŶĞĞ
KƵĚĞƌƐ
ũĂ
ŶĞĞ
>ĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĞƌǀŽĞƌ
ũĂ
ŶĞĞ

ĂŶƚĂů
^ĐŽƌĞƐũĂ

ϰ
ĂŶƚĂů
^ĐŽƌĞƐũĂ

ϯ
ĂŶƚĂů
^ĐŽƌĞƐũĂ

Ϯ

ϳ

Netwerk Ondersteuning

Betaald uit:
Beschikbare
deskundigheid van
elders ;ƐŽŽƌƚďĞŶŽĞŵĞŶ͕
ŐĞĞŶďĞĚƌŝũĨƐŶĂŵĞŶͿ

1.

Onderwijs in de groep

2.

Ondersteuning in de
groep

3.

Ondersteuning op
school door interne
deskundigen/specialisten

4.

JW

WLZ

ZVW

Overig

Ketenpartners
(binnen en buiten onderwijs)

Schoolmaatschappelijk werk
GGZ
Revalidatie(kliniek)
(Kinder)Ziekenhuis
tĞƚĞŶƐĐŚĂƉͬ<ĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌĂ
>'ĞĚƌĂŐ

^ĐŚŽŽůĂƌƚƐ

dĂĂůƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ

^ĐŚŽŽůůŽŐŽƉĞĚŝĞ

ZĞŬĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ
>Zd

Ondersteuning op
school door externe

ǆƉĞƌƚŝƐĞƉŽŽů

specialisten

^ĐŚŽŽůůŽŐŽƉĞĚŝĞ

4. Specifieke voorzieningen
Beschrijven of de school bijzondere kenmerken heeft m.b.t. gebouw, aanpak of materialen.
Ook kan er sprake zijn van het vervullen van een specifieke functie, bijvoorbeeld schakelklassen.
Voorziening

Nee

Ja

Bij “JA” nadere omschrijving

Materialen

tĞƌŬĞŶŵĞƚƚĂďůĞƚƐǀĂŶĂĨŐƌŽĞƉϯ͘
ǀĂŶĂĨŐƌŽĞƉϱǁŽƌĚƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůŐĞǁĞƌŬƚŵĞƚĚĞŵĞƚŚŽĚĞ^ŶĂƉƉĞƚǀŽŽƌŚĞƚ
ƌĞŬĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘

Aanpak

ƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚŶĂĂƌŝĞĚĞƌŬŝŶĚƚŽĞǌŽƌŐƚǀŽŽƌƌƵƐƚďŝŶŶĞŶĚĞ
ƐĐŚŽŽů͘KŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚĚŽŽƌĚĞŵĞƚŚŽĚĞƐWĞŶ</s͘KŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐǀĂŶƵŝƚ
ĚĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞƉŽŽů͘

Gebouw

'ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚĞŶůŝĨƚŝƐĂĂŶǁĞǌŝŐ

Anders
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ϴ

5. Ambities en ontwikkeldoelen
In hoofdstuk 3 is omschreven welke mogelijkheden de school nu heeft om basisondersteuning te geven. In dit
hoofdstuk geeft de school aan welke ondersteuningsmogelijkheden de school in de nabije toekomst gaat
ontwikkelen en welke activiteiten zij onderneemt om dit te gaan doen en hoe dit past binnen de totale
schoolontwikkeling.

Onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het schoolplan en gerelateerd aan de
ankerpunten basisondersteuning.
Ontwikkeldoel

Activiteiten

1.

KƉƐƚĞůůĞŶǀĂŶĞĞŶ/dͲĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƉĂƐƐĞŶĚ
ŝŶĚĞŚƵŝĚŝŐĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐ

ΎŐĞģǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĞƌĚŵĞƚƚĂďůĞƚƐĞŶƐŽĨƚǁĂƌĞ ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ
;WƌŽǁŝƐĞͿ

2.



ΎĂĨƐƉƌĂŬĞŶŵĂŬĞŶŽŵƚƌĞŶƚǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶƉĞƌůĞĞƌũĂĂƌ͘
ΎƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐƚĂďůĞƚƐĞŶ/dǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

3.

tĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞϱůĞĞƌůŝũŶĞŶΖ>ĞƌĞŶůĞƌĞŶΖ͘
ůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀŽůŐĞŶĞŶŚĞůƉĞŶďŝũŽƉƐƚĞůůĞŶ
ĚŽĞůĞŶ͘

ΎĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶͲǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶǀĞƌƚĂĂůĚŶĂĂƌ
ƚŚĞŵĂΖƐ
ΎƚƌĂŶƐŝƚŝĞŐĞŵĂĂŬƚŶĂĂƌďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐďŝũ
ĚĞůůŶ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ

ΎǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐƐƐůĂŐŵĂŬĞŶŵĞƚĚĞůĞĞƌůŝũŶĞŶ
ŝ͘Đ͘ŵ͘ĚĞĞǆĞĐƵƚŝĞǀĞĨƵŶĐƚŝĞƐ

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ

ΎǁĞƌŬĞŶŽƉŶŝǀĞĂƵΖƐŝ͘Ɖ͘ǀ͘ũĂĂƌŐƌŽĞƉĞŶ͘

ϮϬϭϳͲϮϬϭϴ
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5.

'ƌŽĞƉƐĚŽŽƌďƌĞŬĞŶĚǁĞƌŬĞŶ
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