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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 november 2021 

Naam van onze school  Basisschool De Driemaster 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons 

schoolbestuur  
Stichting Sint Josephscholen  

Naam 

samenwerkingsverband  
SWV PO Stromenland  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

Onze school wordt bezocht door ongeveer 170 leerlingen. Er zijn vanaf schooljaar 2022-2023,             

7 groepen. Twee groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en een groep 7/8.   

Onze leerlingen komen vrijwel allemaal uit de wijk waar we gevestigd zijn, de wijk Bottendaal.  

Wij zijn een katholieke school. Ons schoolbestuur is Stichting. St. Josephscholen.  

  

Onze school kent jaarklassen. Dat wil zeggen dat de leerlingen in principe op leeftijd zijn ingedeeld en 

op hoofdlijnen per leerjaar hetzelfde onderwijs ontvangen. Dat geldt niet voor onze kleutergroepen; 

die zijn heterogeen gegroepeerd. Dat betekent dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in de 

kleutergroep zitten. Zij krijgen deels ook een verschillend aanbod.  
 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en zich samen ontwikkelen.  

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen de basisvaardigheden lezen, taal en 

rekenen onder de knie krijgen. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er extra ondersteuning door 

de klassenleerkracht. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is een plusklas waar de 

kinderen, onder begeleiding van een expert (hoog-) begaafdheid aan projecten werken en ‘leren 

leren’.  

 

Op de Driemaster zijn we in schooljaar 2017-2018 gestart met een traject ‘Leren Zichtbaar Maken’.  

Dit houdt in dat we werken met zichtbare doelen op de muur van de klas zodat de kinderen weten 

wat in een bepaalde periode aan de orde komt. We streven ernaar zelfinzicht, eigenaarschap en 

betrokkenheid bij leerlingen te vergroten door hen actief te betrekken bij hun persoonlijke 

leerontwikkeling: Wat kan ik al? Wat wil ik nog (beter) leren? Wie/wat heb ik hierbij nodig? We maken 

hierbij gebruik van ‘formatief evalueren’ en een coachende rol van de leerkracht. Formatief evalueren 

is alles dat de leerkracht en de leerlingen samen ondernemen tijdens de les en de verwerking, om de 

vorderingen in kaart te brengen en zo te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn.   

 

Wij volgen de ontwikkelingen van alle leerlingen op rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling en 

woordenschat op de voet, ook door afname van jaarlijkse of halfjaarlijkse landelijke toetsen. We 

geven les volgens het EDI model. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met 

technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, 

de gemiddelde én de risicoleerlingen. Samen met de intern begeleider (ib’er) worden de resultaten 

van alle leerlingen bekeken en waar aan de orde wordt extra aandacht aan leerlingen besteed tijdens 

deze vakken. Als school werken we in dit kader met verlengde instructie voor leerlingen die extra 

uitleg nodig hebben. Waar nodig wordt ook aangepaste oefenstof gegeven. Daarnaast gebruiken we 

de computer om leerlingen extra te laten oefenen, alleen of in tweetallen.  

 

Naast deze kernvakken van onze school volgen alle leerlingen onderwijs in de wereldoriënterende 

vakken. Vanuit verschillende invalshoeken en op een eigentijdse manier laten we de leerlingen de 

wereld ontdekken en veel kennis opdoen over geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. De 

methode prikkelt tot nadenken, ervaren en ontdekken. De 21e eeuwse vaardigheden en 

Burgerschap zijn geïntegreerd in de methode. Daarbij wordt ook tegemoet gekomen aan de eigen 

interesses van de kinderen, zoals blijkt uit de deels eigen invulling van bepaalde thema’s die in de klas 
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en de school behandeld worden. Ook de meer expressieve vakken als tekenen, handvaardigheid en 

muziek komen aan de orde en worden indien mogelijk gekoppeld aan het thema van WO 

aangeboden. En uiteraard geven we ook bewegingsonderwijs. Hiervoor werken we samen met het 

ROC, afdeling sport en bewegen.  

We besteden expliciet aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. We 

starten in schooljaar 2022-2023 met de Vreedzame School. Veiligheid in en om de school is een 

noodzakelijke voorwaarde voor alle kinderen om zich goed te ontwikkelen.  Als schoolteam vinden we 

dat leerlingen het best gedijen in een veilige en voorspelbare omgeving. Daartoe bieden we structuur 

in de groepen maar ook op het schoolplein. We hanteren in dat kader duidelijke regels en 

afspraken.   

 

Aan het eind van de basisschoolperiode ondersteunen we alle leerlingen bij de overgang naar het 

voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is dat onze leerlingen met een grote kans op succes een 

volgende stap in hun schoolloopbaan kunnen maken op de VO school van hun keuze. Daarvoor is de 

bij de school van hun keuze benodigde lees- taal- en rekenvaardigheid een belangrijk einddoel van 

ons onderwijs. Maar dat is niet het enige dat leerlingen nodig hebben. Ook hun welbevinden en 

vertrouwen in eigen kunnen en ontwikkeling zijn van belang. Ook daar werken we aan de gehele 

basisschoolperiode. Zo werken we aan een brede basisontwikkeling van alle leerlingen, recht doend 

aan hun mogelijkheden en ambities.  

  

  

 

Onze visie op passend onderwijs 

Uitgangspunt 

Uitgangspunt van de Driemaster is dat ieder kind welkom is. Ouders zien wij als belangrijke partners. 

Samen gaan we in gesprek om te kijken of wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften 

van een kind. Als school denken en kijken we naar mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat ieder 

kind zich veilig en gezien voelt. Versterken van het pedagogisch klimaat is een speerpunt en tevens 

een voorwaarden om kinderen met een extra ondersteuningsvraag te kunnen bieden wat ze nodig 

hebben. 
Samenwerkingsverband 

Als school kennen en hanteren we de ondersteuningsroute van het samenwerkingsverband. In dat 

kader wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid vanuit het platform om preventieve zorg in de 

vorm van consultatie in te roepen. Daarvoor wordt expliciete toestemming van de ouders/verzorgers 

gevraagd. Ook andere vormen van ondersteuning worden vanuit passend onderwijs, 

samenwerkingsverband en platform, geleverd, maar deze overstijgen het niveau van 

basisondersteuning en worden dan ook niet in dit document beschreven.  

Als we als school ondersteund willen worden door het platform, leggen we in eerste instantie contact 

met de onderwijsondersteuner. Deze is vanuit ons als school ons eerste aanspreekpunt binnen het 

platform.  

Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben een ib’er op school. We voeren twee keer per 

jaar groepsgesprekken, waarbij de ib’er met de groepsleerkracht(en) de groep doorspreekt met het 

oog op gerichte aanpak van de groep als geheel. Daarnaast worden periodiek, afhankelijk van de 

noodzaak, gesprekken gevoerd tussen ib’er en groepsleerkracht(en) over leerlingen afzonderlijk in de 

leerlingbespreking.   

Binnen onze school is de groepsleerkracht eerste aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken 
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rondom ondersteuning van leerlingen. De groepsleerkracht licht de ib’er in, indien er sprake is van 

zorgvragen. Ouders mogen uiteraard ook zelf de ib’er raadplegen, maar we vragen ouders hierbij wel 

de leerkracht in te lichten. Het brede school ondersteuningsteam (BSOT) kan in overleg met ouders 

worden ingeschakeld wanneer de zorg voor een leerling in de klas meer hulp behoeft dan de 

leerkracht kan bieden. Ouders worden altijd uitgenodigd voor het ‘BSOT’.  

Leden van het BSOT 

• Directeur -Onderwijskundig leider en voorzitter 

• Intern begeleider -Coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht, 

coachen van de leerkracht.   

• Ambulant begeleider vanuit het Ondersteuningsplatform Nijmegen- Kennis van leer- en 

gedragsproblemen, kundig in observatie, onderzoek, coaching en overdracht van expertise. 

Kennis hebben van Ondersteuningsplatform t.b.v. inzet en/of verwijzing. 

• Medewerker Buurtteam- Signalering van problemen in de driehoek kind - thuis - onderwijs. 

Kan voorlichten, informeren en adviseren. Werkt met de leerling, de ouders en/of een (Brede) 

schoolteamlid.  

• Medewerker Jeugd-gezondheidszorg - Signalering van gezondheidsbedreigende factoren bij 

jeugdigen, gezondheidsbevorderende adviezen geven en zo nodig verwijzen naar 

hulpverlening op zowel medisch als psychosociaal terrein.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Het kind 

Ieder kind mag en kan zijn, wie hij is. We hebben respect voor ieder kind, met zijn of haar 

achtergrond. We denken en kijken naar mogelijkheden. Wanneer we een hulpvraag hebben, vragen 

we om hulp zodat we onderzoeken en tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. 
Als team werken we volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te bevorderen. 

Daarvoor gaan we gebruik maken van de Vreedzame school. Daarnaast hanteren we het 

leerlingvolgsysteem Zien! Wat vervangen gaat worden door Kindbegrip, waarmee de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd.  

Als school beschikken we over een ‘plan sociale veiligheid’. Daarmee geven we vorm aan de wettelijke 

verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van pesten (Wet veiligheid 

op school). Op de website staan ons protocol grensoverschrijdend gedrag en het plan sociale 

veiligheid.  

We hanteren vaste regels op onze groene speelplaats zodat het een prettige en veilige plek is voor 

de kinderen. Er zijn nooit meer dan drie groepen tegelijkertijd buiten. Als de kinderen buiten spelen 

zijn alle leerkrachten van de betreffende groepen buiten.  

In de gangen wordt rustig gewerkt en gelopen. De afspraken hiervoor worden met de kinderen 

besproken en hangen aan de muur in de klassen.  

  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Grondhouding 

Als teamleden hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met extra onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen. We staan open voor feedback, we 

reflecteren op onze eigen rol en trekken daaruit conclusies voor ons individuele en gezamenlijke 

handelen. We zijn daadkrachtig.  

We helpen elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte vaardigheden door te ontwikkelen, 

door diverse vormen van professionalisering, maar vooral ook in en om onze eigen werkvloer.  

We evalueren als team jaarlijks de inzet en opbrengsten van de (extra) ondersteuning aan leerlingen 

en leggen dit ook vast. Dat geldt ook voor de extra middelen en faciliteiten die we vanuit het platform 

hebben ontvangen, in de vorm van preventieve zorg (is basisondersteuning) en/of in de vorm van 

arrangementen (is extra ondersteuning).  
De Driemaster is volop in ontwikkeling. We zijn nieuwe koers gaan varen om de leerlingen nog beter 

te onderwijzen en ondersteunen waar nodig is. 

• We bieden in de groepen 1-2 en 3 spelend leren aan 

• Collegiale klassenconsultatie 

• Intervisie n.a.v. groepsbezoek 

• Flitsbezoeken  

• Inzet EDI 

• Plusgroep 

• Ondersteuning in excecutieve functies 

• Inzet Vreedzame school (2022-2023) 

• Inzet Bureau Wolters; data, duiden, doelen, doen (2022-2023) 

• Zorgcyclus volgens handelingsgericht en opbrengstgericht werken.  
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Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken en passen 

deze toe, te weten  

1. Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal. 

2. Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding, zoals 

geënt op het systeemdenken.  

3. De leerkracht doet er toe.  

4. Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 

5. Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.  

6. Het handelen is doelgericht.  

7. De werkwijze is systematisch en transparant.   

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, vinden flitsbezoeken door directie en ib'er plaats. 

Ook hebben we jaarlijks intervisie, waarbinnen we aan eigen ontwikkeling en de 

onderwijsontwikkeling werken, samen lessen voorbereiden en bijvoorbeeld filmmateriaal 

nabespreken.  

We dragen leerlingen zorgvuldig over 

Bij een (tussentijdse) aanmelding wordt een gesprek gevoerd tussen school en ouders, en waar 

mogelijk (gelet op de leeftijd) ook met de leerling zelf. Indien van toepassing, met name bij 

tussentijdse aanmelding, wordt na schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders 

informatie opgevraagd bij de vorige school. Bij tussentijdse aanmelding of zorgvragen is dit de vaste 

procedure voor de eventuele mogelijkheid tot plaatsing.   

Voor alle leerlingen vindt een (informatie)overdracht plaats. Dat geldt voor de overgang vanuit de 

voorschoolse voorziening en bij de overgang naar een andere school. Ouders worden hierover 

vooraf geïnformeerd c.q. hierover benaderd om toestemming te verlenen. Bij tussentijdse overgang 

naar een andere school zijn we als school verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen 

voor de nieuwe school, juist ook met het oog op een zo goed mogelijke overgang. Voor het 

doorgeven van eventuele verdere informatie vragen wij toestemming aan beide gezaghebbende 

ouders.   

Leerlingen met (veronderstelde) extra onderwijsbehoeften worden middels een gesprek 

overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen als bij de 

overgang naar een andere school. In bepaalde gevallen kan ook het platform passend onderwijs daar 

een rol bij spelen, ook in en na overleg met de ouders.  

Een preventieve aanpak in de groep 

We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.  

Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde schooljaar, in 

de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de korte termijn, de 

zogenoemde tussendoelen. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, 

ouders en collega’s. Het benoemen en in beeld brengen van de doelen past bij de ontwikkeling van 

‘leren zichtbaar maken’.   

Onze leerkrachten bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren 

en realiseren van plannen met ede ib'er. Daarnaast vindt twee keer per jaar een gesprek plaats over 

opbrengsten en zorgvragen met de ib’er. Er is een werkgroep EDI en “leren zichtbaar maken’. Zij zijn 

inspirator en vraagbaak voor het team. Daarnaast is op school een expert in begaafde kinderen. Zij 

verzorgt lessen aan kinderen in de plusgroep en helpt de leerkrachten die vragen hebben over het 

onderwijs aan kinderen die meer dan de gemiddelde lesstof aankunnen.  

Halfjaarlijks bespreken we de resultaten op de Cito LOVS toetsen. De eigen groepsleerkracht(en) 
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bekijken de resultaten en trekken hun conclusies richting aanpak van de gehele groep en bepaalde 

individuele leerlingen. De opbrengst van hun eigen analyse wordt in tweede instantie besproken met 

de ib’er tijdens de halfjaarlijkse groepsbesprekingen. In de kleuterbouw wordt de ontwikkeling van 

kinderen gemonitord middels de leerlijnen van Parnassys.   

We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch en begrijpend lezen, 

spelling, woordenschat en rekenen. Dit doen we vooral met behulp van de methode onafhankelijke 

toetsen van het Cito LOVS. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen 

met ‘Zien!’   

 

De eigen leerkracht heeft dagelijks omgang met de leerlingen van zijn of haar eigen groep. Wij kijken 

breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de resultaten volgen, maar ook hoe 

het kind werkt (taakwerkhouding, concentratie, motivatie), alleen en met anderen, en hoe het zich 

gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar ook bij meer vrijere momenten als gym, 

handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken worden bij wijze van logboek opgetekend door de 

leerkracht. Als een bepaald patroon zich voordoet is dat reden om dit te bespreken met het kind zelf 

en/of met de ouders.  

Alle kinderen van groep 8 maken verplicht de eindtoets regulier basisonderwijs. De onderdelen taal 

en rekenen zijn verplicht, onderdeel wereldoriëntatie is een schoolkeuze die wij gebruiken.   

De kinderen maken de eindtoets op N- (verwacht vervolgadvies basisberoepsgerichte leerweg) of B- 

niveau (verwacht vervolgadvies gemengde/theoretische leerweg of hoger).  

Het maken van de eindtoets is niet verplicht voor kinderen die zeer moeilijk lerend (IQ-lager dan 70) 

of meervoudig gehandicapt zijn of kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de 

Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.   

  

We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen  

Onze leerkrachten stemmen het onderwijs (wat betreft aangeboden leerinhouden, inhoud en lengte 

van de  instructie, aard en omvang van de verwerkingsopdrachten, de onderwijstijd) af op de 

verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Daarvoor passen we het onderwijs aan door te werken 

met een grote en kleine groep, door te werken met een instructietafel voor verlengde instructie, door 

inzet van computers voor extra oefening, door te werken met een leertaak, door inzet van 

keuzewerk, etc. Dit doen we vanaf groep 3 voor rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en 

spelling.   

 

In alle groepen en binnen de hele school realiseren we een voorspelbare en overzichtelijke 

leeromgeving. De materialen zijn ondergebracht in kasten. Leerlingen weten wanneer ze in welke 

kasten spullen mogen pakken. We hanteren regels voor het lopen door de klas, het toiletbezoek, het 

keuzewerk, het zelfstandig werken, het werken aan de weektaak, het computergebruik, het werken 

op de gang, het werken in het verwerkingslokaal etc. Elke groep hanteert, mede afhankelijk van de 

leeftijd, signalen en procedures voor afsluiting van de les, de lesovergangen, het naar buiten gaan 

etc. Ook voor het lopen door de gangen en over trappen gelden eenduidige regels. Er zijn duidelijke 

regels en afspraken voor de klas en de school, die we elk schooljaar aan het begin terughalen en 

waar nodig meerdere keren per schooljaar.  

 

We werken met een doelgericht plan voor de vakken rekenen, lezen en spelling. Daarin worden de 

doelen en de aanpak op hoofdlijnen beschreven voor de gehele groep, en waar aan de orde voor 

subgroepen en individuele leerlingen.  

Als school hebben we de bereidheid en de attitude om leerlingen in groep 1 t/m 8 met extra 
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ondersteuningsbehoeften op te vangen. Dat geldt voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften bij het leren lezen en rekenen, waaronder leerlingen met dyslexie en 

dyscalculie.    

Voor meer – en hoogbegaafde leerlingen hebben we binnen de school de mogelijkheid om te 

compacten en te verrijken. De daarvoor benodigde materialen zijn beschikbaar. Voor de leerlingen 

die daarvoor in aanmerking komen bestaat de mogelijkheid om eenmaal per week de Plusklas te 

bezoeken. Zij krijgen les van een leerkracht met veel expertise op het gebied van begaafdheid. Buiten 

de Plusklas werken ze in de groep aan hun projecten.  

 

Voor leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van motoriek (schrijven en 

bewegingsonderwijs), op het terrein van taakwerkhouding, concentratie (ADD/ADHD), gedrag, leren 

en sociaal emotionele ontwikkeling staan wij in principe open.   

In overleg met ouders en eventueel betrokken professionals van buiten de school maken we de 

afweging of wij als school voldoende toegerust zijn om in de huidige ondersteuningsbehoeften te 

voorzien. Daarbij laten we meewegen of we dat ook kunnen op wat langere termijn, op grond van de 

op dat moment in te schatten ontwikkeling c.q. toekomstige ondersteuningsbehoeften van de 

betreffende leerling. Met daarbij de expliciete afspraak dat we in goed overleg de ontwikkeling blijven 

volgen, op school en thuis, en dat we periodiek met elkaar het gesprek aan gaan met als vraagstelling 

of onze school nog steeds op een voldoende c.q. acceptabele wijze de ondersteuning kan bieden die 

het kind nodig heeft.   

 

Bij iedere aanmelding zullen wij ook de afweging maken hoeveel en welke zorgvragen er al binnen 

een groep bestaan. Zo bewaken we dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat passend is bij hun 

behoeften. Hierbij gaan wij na hoe de verdeling van de zorgniveaus van de leerlingen binnen een 

groep en de school is.   

In principe proberen we het doubleren en versnellen zo veel mogelijk te beperken. Ten aanzien van 

begeleiding en leerstofaanbod proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele 

mogelijkheden en talenten van het kind. Het initiatief tot doubleren en versnellen kan komen vanuit 

de groepsleerkracht, ouders, de intern begeleider en/of schoolleiding. Bij een voorstel neemt de 

groepsleerkracht altijd eerst contact op met de intern begeleider. Zij bespreekt de casus binnen het 

SMT. Hierna neemt de groepsleerkracht tijdig contact op met de ouders. We streven ernaar om tot 

een gezamenlijk besluit te komen. Zo nodig wordt de orthopedagoog van de St. Sint Josephscholen 

ingeschakeld om aanvullende informatie te verschaffen of aanvullend onderzoek te verrichten. 

Bovenstaande procedure moet afgerond zijn voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, tenzij de 

resultaten van extern onderzoek (waarvan we het tijdstip niet zelf kunnen beïnvloeden) nog moet 

worden afgewacht. Tijdig en zorgvuldig overleg met de ouders is in dit verband van groot belang.  

Wanneer een leerling op een bepaald gebied niet mee kan komen met de rest van de groep, kan 

soms onvoldoende recht worden gedaan aan de basisvoorwaarden om tot leren te komen. In dat 

geval kan het zijn dat een leerling op een bepaald gebied een eigen leerlijn zal volgen.  

 

We werken constructief samen met ouders en leerlingen 

Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst verantwoordelijken 

voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor werken we met 

rapporten (twee keer per jaar) en daaraan gekoppelde oudergesprekken.  

We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken betreffende de 

ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning. We maken 

daarover afspraken met ouders over hoe we dat doen. In bepaalde situaties, in overleg met ouders, 
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werken we met een uitwisselschrift dat van school naar huis gaat en vice versa.  

Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al als er sprake is 

van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders over onze kijk en voornemens en 

vragen ouders om hun perspectief, om tot een gezamenlijk gedragen analyse en aanpak te komen.  

We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit eigen 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid.  

Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook ons te 

informeren. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor leerlingen met specifiekere ondersteuningsbehoeften 

zijn onze contacten frequenter.  

  

  

   

  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Lichte ondersteuning in de groep 

We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien 

De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de groep, de 

leerkracht, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat betekent voor ons concreet dat 

we niet zozeer werken met vaststaande standaarden, maar dat we goed kijken naar wat het kind 

nodig heeft en in welke context van school en gezin het kind functioneert. Maatwerk is dan ook ons 

uitgangspunt. Daarbij gaan we niet uit van wat er allemaal niet kan, maar proberen we te zoeken wat 

er binnen onze gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel andere betrokkenen 

wél mogelijk is. We gaan daarbij wel uit van reële verwachtingspatronen over en weer. We realiseren 

ons dat we als school, ondanks inzet en professionaliteit, ook tegen grenzen aan kunnen lopen.   

Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of buiten 

de school, observeren de wisselwerking tussen leerling, leerkracht, de groep, de leerstof en mogelijk 

de situatie thuis. Daarmee willen we aangeven dat we zeker niet alleen kijken naar de leerling, maar 

zijn functioneren plaatsen in de brede context. Want ook daar kunnen oorzaken liggen die (deels) het 

functioneren van de leerling beïnvloeden of bepalen.   

Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of buiten 

de school, signaleren op basis van observaties en andere manieren om informatie te verzamelen, 

vroegtijdig extra onderwijsbehoeften bij leerlingen met:  

• Ondersteuningsvragen op het terrein van taal/lezen en rekenen.  

• Ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.  

• Ondersteuningsvragen op sociaal emotioneel gebied en gedragsondersteuning.  

• Ondersteuningsvragen op (senso-)motorisch en logopedisch gebied. 

• Daarbij is ons leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Daarnaast hanteren we ook het 

protocol dyslexie om vroegtijdig leesproblemen op het spoor te komen.  

Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of buiten 

de school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van de verzamelde gegevens 

(observaties, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van de 

leerling zijn en hoe daar aan kan worden tegemoet gekomen, op basis van de stimulerende en 

belemmerende factoren en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling en de bredere 

context waarin deze functioneert. Op basis van deze handelingsgerichte analyse wordt in overleg 

met alle betrokkenen de ontwikkelambitie geformuleerd. In de loop van de tijd, op basis van zich 
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voordoende ontwikkelingen, wordt bekeken of de geformuleerde ambitie nog kloppend is en waar 

nodig wordt deze bijgesteld.  

Lichte ondersteuning in de groep kan na kortere of langere tijd blijken onvoldoende bij te dragen aan 

de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig opgeschaald naar intensievere vormen van 

ondersteuning van de leerling. Dat gaat het niveau van de basisondersteuning te boven, maar is daar 

wel altijd op gebaseerd. In overleg met ouders en eventueel andere betrokkenen, waaronder 

medewerkers van het platform van swv Stromenland, wordt bepaald wat vervolgstappen zijn.  

  

We beschikken over een aanbod voor lichte interventies 

Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van lezen, spelling, taal, rekenen, 

sociaal emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.  

Binnen het team is er uitgebreidere, aanvullend op bovenstaande, kennis aanwezig op het terrein 

van:  

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid  

• Rekenen  

• Leren zichtbaar maken  

Mede op basis van deze kennis zijn wij als school in staat op een adequate wijze leerlingen te 

ondersteunen bij onderstaande ondersteuningsbehoeften, voor zover het lichte ondersteuning 

betreft. Bij zwaardere ondersteuningsbehoeften zijn we als school niet per definitie in staat om die 

intensievere ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar andere 

mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen.  

 

De gebieden waarop wij mogelijk lichte ondersteuning kunnen bieden zijn  

• Technisch lezen  

• Spelling  

• Begrijpend lezen  

• Rekenen  

• Mondelinge taalontwikkeling  

• Schriftelijke taalontwikkeling  

• Grote motoriek  

• Kleine motoriek  

• Taak-werkhouding  

• Motivatie  

• Gedrag  

• Groepsprocessen, groepsdynamica   

Eigen leerlijn 

Zolang een kind niet vastloopt in zijn of haar sociaal emotionele ontwikkeling kan een kind de 

groepen doorlopen op de Driemaster. Wanneer kinderen uitvallen op leerlijnen bieden wij vanaf 

groep 6 maximaal 2 eigen leerlijnen aan. Zolang een kind zich individueel blijft ontwikkelen en geen 

faalangst ontwikkelt. Wanneer een leerkracht bijv. meerdere kinderen heeft met eigen leerlijnen en 

kinderen heeft met bijzondere onderwijsbehoeften kan het zijn dat een leerkracht ondersteuning 

nodig heeft. Uitgangspunt is om het maximale uit de kinderen te willen halen. Het hangt af van 

verschillende factoren zoals; groepsgrootte, aantal zorgleerlingen en ondersteuningsbehoefte van de 

leerkracht. 
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Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

• Door inzet van EDI en Bureau Wolters verwachten wij nog beter aan te kunnen sluiten bij 

ieders onderwijsbehoeften. 
• Mindset veranderen door met elkaar het gesprek aan te gaan over welke mogelijkheden we 

zien en niet in beperkingen denken.  

• Kennis delen met elkaar over gedrag, successen delen met wat wel lukt.  

• Grote vragen in stukjes hakken om de hulpvraag goed te kunnen overzien en kleine succes te 

te boeken en te vieren. Het team kennis laten maken met de werkwijze van Kids skills.  

We hebben 5 ontwikkeldoelen vanuit het jaarplan. Voor schooljaar 2021-2022 ligt de focus op EDI en 

SEO.  
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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. 

 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:   

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Niet bekend of niet van toepassing. 

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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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.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Deskundige Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Autisme-specialist 
      

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider / 

coach van leerkrachten       

Dyscalculiespecialist 
      

Dyslexiespecialist 
      

Faalangstreductietrainer 
      

Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 

teacher)       

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
      

Jonge kind specialist 
      

Logopedist 
      

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
      

Minder- en laagbegaafdheid specialist 
      

NT2-specialist 
      

Ondersteuner passend onderwijs 
      

Orthopedagoog 
      

Psycholoog 
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Reken-/wiskunde-specialist 
      

Schoolcontactpersoon passend onderwijs 
      

Taal-/leesspecialist 
      

 

Toelichting deskundigheid 

• Een leerkracht heeft als specialisme het Begaafde/Hoogbegaafde kind. Deze leerkracht geeft 

1 dag in de week les aan de plusgroep. In de plusgroep zitten kinderen vanuit groep 1-8. 
• De ib'er is gespecialiseerd in gedrag. 

• We hebben een rekenspecialist. 

• We hebben een werkgroep EDI en Leren Zichtbaar maken met daarin specialisten. 
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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.  

 

Voorziening Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Autiklas / structuurgroep    
Combigroep    
Combiplus    
Gedragsgroep    
Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 

   

Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)    

Observatieklas    
Schakelklas    
Time-out voorziening (met begeleiding)    
Tussenvoorziening (OPDC of rebound)    
Voorschool 

   

 

Toelichting voorzieningen  

Plusgroep: 

Naast kinderen van de Driemaster is de school bereid ook kinderen van andere scholen tot te laten 

in de plusgroep van de Driemaster. De betreffende school neemt hiervoor contact op met de 

directie. Binnen het SMT wordt er gekeken in samenspraak met de school en de ouders of de 

Driemaster tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften.  
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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.  

  

Onderwijsaanbod Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanbod dyscalculie 
   

Aanbod dyslexie 
   

Aanbod executieve functies 
   

Aanbod laagbegaafdheid 
   

Aanbod meer- en hoogbegaafden 
   

Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
   

Aanbod NT2 
   

Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
   

Compacten en verrijken 
   

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen    

Preventieve signalering van leesproblemen 
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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.  

  

Methode Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanpak emotionele ontwikkeling 
   

Aanpak gedrag(sproblemen) 
   

Aanpak sociale veiligheid 
   

Bijles (op vakinhoud) 
   

Compenserende dyslexiesoftware 
   

Faalangstreductietraining    

Preventieve methode leesproblemen 
   

Rekentraining 
   

Rouwverwerking    

Signaleringsinstrument meer- en 

hoogbegaafden    

Time-out aanpak 
   

 

 

Toelichting methoden  

We werken samen met ketenpartners: 

De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband zijn voor ons als school een 

belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra ondersteuningsbehoeften binnen het 

onderwijs. Waar aan de orde kunnen we binnen ons bestuur of bovenbestuurlijk binnen onze regio 

gebruik maken van expertise van andere scholen. Via de ib-netwerken en het overleg van 

schooldirecteuren hebben we daar zicht op.  

Wij werken als school samen met ketenpartners en bieden met deze ketenpartners soms extra 

ondersteuning bij ondersteuningsvragen op het gebied van opvoeden, opgroeien en leren.   

We werken samen met Buurtteams, schoolmaatschappelijk werk, GGD (schoolarts, 

verpleegkundigen, logopedisten), Entrea, TSO, BSO, bureau leerplicht van de gemeente, Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (studenten Pabo) en ROC Sport en bewegen (studenten sport).   

Als school zijn wij verplicht om verzuim van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar, zeker als 

er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim. Daarover zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt 

waar wij ons als school en bestuur aan houden. Ongeoorloofd langdurig schoolverzuim wordt tevens 

gemeld bij het platform. In overleg, en in afstemming met de leerplichtambtenaar, bekijken we als 

school en platform welke stappen we kunnen ondernemen om het schoolverzuim te beëindigen en 

waar mogelijk in de toekomst te voorkomen.  

Externe ondersteuning (bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie) mag vanuit de richtlijnen van de 
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inspectie in principe niet standaard plaatsvinden onder schooltijd. Ouders kunnen in gesprek gaan 

met de ib'er/directie als er reden is om dit toch te overwegen. De ib’er bespreekt dit met de directie 

en de directie neemt hierover een beslissing.  
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3.5 Fysieke ruimten 

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 ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

 

Anders, namelijk …  

Keuken  

Lerarenkamer met bibliotheek  

Plusklaslokaal  
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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  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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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 

Zorgniveaus   

De zorg aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten zorgniveaus. De school kan 

met het in kaart brengen van de diverse zorgniveaus zicht krijgen op de zorgbehoefte van alle 

leerlingen op school. Tussen haakjes staat de persoon die bij dit zorgniveau betrokken is. Aan het 

begin van het schooljaar, tijdens de groepsbespreking en leerlingbespreking wordt bekeken in welke 

niveaus de leerlingen zitten.   

  

Zorgniveau 1 blauw (leerkracht)  

Dit betreft alle leerlingen. Het onderwijs binnen de groep wordt verzorgd door de groepsleerkracht 

en daarin is aandacht voor verschillende onderwijsbehoeften. De aanpak in de groep wordt 

beschreven in het groepsplan.  

  

Zorgniveau 2 groen (leerkracht)  

Wanneer de zorg die geboden wordt in niveau 1 niet voldoende is voor een leerling, wordt deze 

leerling in niveau 2 geplaatst. De leerkracht biedt extra ondersteuning aan die leerlingen die dat 

nodig blijken te hebben. De extra ondersteuning wordt omschreven in een individueel 

handelingsplan. De leerkracht informeert ouders over de specifieke aanpak van hun kind.  

  

Zorgniveau 3 oranje (Intern begeleider en leerkracht)  

Wanneer blijkt dat de zorg van niveau 2 niet voldoende is voor de leerling, dan wordt de leerling naar 

zorgniveau 3 verplaatst. Vanaf dit niveau wordt de leerling ingevoerd in het groeidocument. De 

leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider en deze kan vervolgens zelf een verdere 

analyse doen, bijvoorbeeld door observaties of het coachen van de leerkracht. Ook kan de intern 

begeleider ervoor kiezen om de hulp van een van de specialisten in te schakelen (specialist 

hoogbegaafdheid, specialist jongen risicokind, gedragsspecialist).   

Tevens kan er gekozen worden voor het inschakelen van kennis van buitenaf, waaronder:  

• Ambulant Begeleider uit het BSOT: zij kan observeren en de leerkracht van 

handelingsadviezen voorzien.   

• Buurtteam: deze kan in gesprek gaan over problemen met bijvoorbeeld emoties, angsten, 

problemen in het gezin etc.    

• Orthopedagoog van de Stichting St. Josephscholen: tijdens de consultatiegesprekken en na 

observaties worden handelingsadviezen besproken met leerkracht en ouders.  

• Fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist etc.  

De aanpak wordt vastgelegd in het de klassenklapper of individueel handelingsplan. De leerkracht 

informeert, eventueel samen met de intern begeleider, de ouders. Ook zal er te allen tijde 

toestemming aan ouders worden gevraagd voor het inschakelen van kennis van buitenaf.   

  

Zorgniveau 4 roze (Intern begeleider en leerkracht)  



24 

 

De school is handelingsverlegen en er wordt, in overleg met ouders, externe hulp van een specialist 

ingeroepen. Het is ook mogelijk dat er een psycho-diagnostisch onderzoek aangevraagd wordt. Bij 

bespreking in het BSOT worden de ouders altijd uitgenodigd. Op basis van adviezen uit observaties 

en onderzoek wordt een (individueel) handelingsplan/ aanpak opgesteld en uitgevoerd.  

  

Zorgniveau 5 rood (Intern begeleider en leerkracht)  

Wanneer de geboden hulp ontoereikend is, zal er vanuit het  BSOT het advies komen de leerlingen te 

verwijzen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Verwijzing wordt of is, 

via het BSOT, aangevraagd bij de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT).  

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

 

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar 

 - Intern begeleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Jeugdhulpprofessional 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

We werken constructief samen met ouders en leerlingen  

Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst verantwoordelijken 

voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor werken we met 

rapporten (twee keer per jaar) en daaraan gekoppelde oudergesprekken.  

We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken betreffende de 

ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning. We maken 

daarover afspraken met ouders over hoe we dat doen. In bepaalde situaties, in overleg met ouders, 

werken we met een uitwisselschrift dat van school naar huis gaat en vice versa.  

Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al als er sprake is 

van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders over onze kijk en voornemens en 

vragen ouders om hun perspectief, om tot een gezamenlijk gedragen analyse en aanpak te komen. 

We plannen dan extra zorggesprekken in die om de 6 a 8 weken plaatsvinden. 

We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit eigen 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid.  

Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook ons te 

informeren. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor leerlingen met specifiekere ondersteuningsbehoeften 

zijn onze contacten frequenter en kunnen ook externen aansluiten. 
 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam 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:  

 - Leraar 

 - Intern begeleider 

 - Directie, team- of afdelingsleider 
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 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Jeugdhulpprofessional 

 - Ouders 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. 

 

Aanmeldproces 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Leraar 

- Intern begeleider 

 

Toelichting op het aanmeldproces  

Wanneer een leerkracht en ib'er handelingsverlegen zijn op school kan in samenspraak met de 

ouders een kind worden aangemeld voor het BSOT. De leerling zit dan in zorgniveau 4 en de 

leerkracht vult dan het groeidocument in. Ouders en directie ondertekenen beide het document.  
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Voorschool (ko)   

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Speciaal onderwijs (so)  

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)  

 

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 

Ondersteuner passend onderwijs / schoolcontactpersoon van het SWV  

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdhulpverlening  

Leerplichtambtenaar  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  
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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.  

5.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 

toekomst. 

 

Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

Hoe houdt onze school het SOP bij? 

Het SOP wordt jaarlijks doorgenomen en bijgesteld door de intern begeleider en de directie. Daarna 

wordt het doorgesproken met het team en de MR. Grote veranderingen worden om de 4 jaar 

bijgesteld.  
 

Hoe houdt onze school bij of doelen uit het SOP worden gerealiseerd? 

Door jaarlijks het SOP door te nemen, te bespreken en bij te stellen. 
 

5.2 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 jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   

De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

Hoe houdt onze school de OPP’s bij? 

Doordat er minstens twee keer per jaar groepsbesprekingen zijn, worden de doelen geevalueerd en 

bijgesteld in het plan.  
 

Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd? 

De OPP's worden in Parnassys gemaakt en bijgehouden. Na iedere M- en E-meting van Cito LOVS 

worden de doelen geevalueerd en bijgesteld. 
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6. Bijlage 

Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 

video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel

 van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 

onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van 

dyscalculie bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 

(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 

bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 

vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, 

goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en 

conflicten oplossen. 

Jonge kind specialist 
Een deskundige die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, tra

ining en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken 

en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 

uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 

laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 

gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis

eur / 

gedragswetenschapp

er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 

met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, 

ambulant begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 

gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie 

kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen 

dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen 

aansluit, met als doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun 
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participatiekansen te maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een 

specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag van de mens. 

Reken-/wiskunde-

specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 

reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 

leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


