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1 Inleiding 

In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel 2014-2018 van onze 

school. Deze beschrijving is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de 

wettelijke eisen die bestaan rondom de zorgplicht en het passend onderwijs. 

In het kader van passend onderwijs levert dit  schoolondersteuningsprofiel een bijdrage aan de 

omslag van het denken in kindkenmerken , naar het denken in onderwijsbehoeften . In deze nieuwe 

systematiek wordt geld vrijgemaakt voor het invullen  van onderwijsbehoeften. 

Dit  ondersteuningsprofiel is tot stand gekomen i.s.m. het team en in overleg met de MR. 

 

In maart 2018 wordt een nieuwe schoolondersteuningsprofiel 2018-2022 opgesteld.  
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2 Algemene gegevens 

2.1 Contactgegevens 

De Bron 

Hoofdgebouw: 

Koningin Julianastraat 25 

Tel: 0341-254769 

Dependance: 

Mr. Drostweg 6 

8071 HE Nunspeet 

Tel: 0341-253486 

e-mail: debron@cnsnunspeet.nl 

 

2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept 
Missie 

Onze school neemt de Bijbel als norm voor de houding t.o.v. God, de naaste en de schepping. Vanuit die 

levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs en begeleiden hen in hun 

ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen. 

 

Visie  

Onze school is een gemeenschap van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en 

kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die 

relaties is eerlijkheid onmisbaar. 

Vier relaties zijn van groot belang: 

a) de relatie tot God 

b) de relatie tot de medemens 

c) de relatie tot de natuur (schepping) 

d) de relatie tot zichzelf 

 

a) Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht om het kind te 

brengen tot de kennis van God en Jezus Christus 

b) We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met 

alle medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis. 

c) Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods 

schepping. We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan. 

d) We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf. Besef van positieve eigenwaarde is bepalend in hun 

ontplooiing van de door God gegeven talenten. 

 

Pedagogisch klimaat 

Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te kunnen ontwikkelen, maar dit mag nooit ten 

koste gaan van anderen. Een open relatie tussen leerkracht en leerling is daarbij van fundamenteel belang. De 

leerkracht schept voorwaarden om een veilig klimaat te laten groeien waarbinnen groepsprocessen tot stand 

komen. 

In al deze relaties staat het kind centraal en wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van 

kinderen: 

- de behoefte om beschouwd te worden als individu 

- de behoefte aan contact met anderen: delen van kennis, gevoelens en handelingen  

- de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing 

- de behoefte aan de prikkel van gezonde wedijver  

Zo willen we kwaliteitsonderwijs geven en kinderen voorbereiden op hun latere plaats in de maatschappij. 

 

Onderwijsconcept: Circuitmodel 

Op de Bro  erke  e i iddels ee  paar jaar et het ir uito der ijs. Dat eteke t dat e op de 
ochtenden zoveel mogelijk lesgeven in kleine groepjes. Dat gebeurt aan de zogenaamde instructietafel. De 

leerkracht geeft aan de instructietafel uitleg over de nieuwe leerstof. De kinderen die niet aan de instructietafel 
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zitten werken zelfstandig aan leerstof op de verschillende werkplekken: taal-, rekenen-, computer-, 

tijdgebonden- en niet-tijdgebonden- opgaven. 

Belangrijke aspecten daarbij zijn:  

- kinderen leren zelfstandig hun werk (te plannen en) uit te voeren  

- kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces 

- tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen (in instructie (korte klassikale instructie en verlengde 

instructie) en verwerking (diversiteit in verwerking en kwantiteit) 

- tijd vrijmaken voor leerlingen die extra zorg en/of  instructie nodig hebben (kleine kring) 

- creëren van een hoge effectieve leertijd (hoog tempo, hoge eisen stellen, hoge verwachtingen hebben) 

 

2.3 Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar (teldatum 1-10-2013) 

 

Naam school de Bron       

Brinnummer 22JQ       

Adres en Plaats 

Kon. Julianastraat 25 

Nunspeet   

Teldatum 01-10 2012   2013   

N = aantal N % N % 

Aantal leerlingen     286   

Verwijzing leerlingen cluster 1/2      0 0 

Verwijzing leerlingen cluster 3     0 0 

Verwijzing leerlingen cluster 4     0 0 

Terugplaatsing vanuit SO     0 0 

Aanvragen LGF cluster 1/2     0 0 

Aanvragen LGF cluster 3     0 0 

Aanvragen LGF cluster 4     0 0 

Totaal aantal LGF cluster 3 en 4     0 0 

Verwijzingen SBaO     0 0 

Terugplaatsing vanuit SBaO     0 0 

Plaatsing tussenvoorziening     0 0 

Terugplaatsing tussenvoorziening     0 0 

          

          

Leerlinggewichten (aantal):         

Leerlingen met gewicht                     

0     253 88,462 

Leerlingen met gewicht                   

0,3     28 9,7902 

Leerlingen met gewicht                  

1,2     5 1,7483 

Aantal groepen     11   

Gemiddelde klassengrootte     26   

Aanmelding ZAT, MDT en zorgteam       0 

Aanmeldingen PAB       0 

Dyslexieverklaringen     3 1,049 

Aantal hoogbegaafde leerlingen      1 

 Aantal leerlingen met OPP      1 

 Aantal NT2-leerlingen      3 
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Intern deskundigen: 

  

ja / nee Uren 

IB-er     ja 18 

RT-er     ja   

Gedragspecialist     ja 

 Motorische remedial teacher     ja   

Orthopedagoog     ja    

Psycholoog         

Taalspecialist/-coördinator         

Rekenspecialist/-coördinator         

Schoolmaatschappelijk werk         

Kinderfysiotherapeut         

Logopedist         

          

          

          

          

          

  2012   2013   

 

 
 

 

Uitstroomgegevens leerlingen:  

 

Cursus / 
percentages 

LWOO VMBO  
(BG) 

VMBO  
(theo) 

Schakelklas HAVO/ 
VWO 

2011-2012 4% 14% 37% 9% 36% 

2012-2013 7% 17% 31% 0% 45% 

 

Aantal leerlingen dat verwezen is naar het speciaal onderwijs: 

 

Schooljaar Arend 
Dr. 
Verschoorschool 

 2008-2009 1 
 

0 

2009-2010 0 
 

2 

2010-2011 1 
 

0 
 
2011-2012 2 

 
0 

 
2012-2013 0 

 
0 
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3. Basisondersteuning 
Onze basisondersteuning bestaat uit de volgende aspecten. Hierover zijn binnen het 

samenwerkingverband inhoudelijke afspraken gemaakt. 

 

De Indicatoren van de basiszorg zijn gescoord binnen het team. Achter ieder indicator staat de score 

vermeld.  

Onvoldoende / niet aanwezig = 1 

matig  / nauwelijks aanwezig = 2 

Voldoende /  wel aanwezig = 3 

Goed / duidelijk aanwezig = 4 

De basiszorg is als volgt gedefinieerd: 

 

1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

1. De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.     3.0 

2. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen    3.3 

 en in de incidenten die zich voordoen. 

3. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het      3.0 

voorkomen en afhandelen van incidenten. 

4. Het personeel zorg ervoor dat de leerlingen op een respectvolle    3.7 

manier met elkaar en anderen omgaan. 

5. De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen.    3.3 

6. Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen.   4.0 

 

2. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen 

1. De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de   2.3 

 leerlingen nastreeft. 

2. De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen.   2.7 

3. Ten minste tweemaal per jaar worden de resultaten van de leerlingen    3.7 

geanalyseerd op school-, groeps-, en individueel niveau. 

4. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 4.0 

en procedures voor het volgen van de prestaties en ontwikkeling van leerlingen. 

5. Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de    3.3 

ontwikkeling van de leerlingen. 

6. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.  3.0 

 

3. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 

ontwikkelingsperspectieven van leerlingen. 

1. De school past op grond van verzamelde toetsgegevens tweemaal per    4.0 

jaar de groepsplannen (zo nodig ) aan. 

2. De school past op grond van verzamelde toetsgegevens ten minste tweemaal   3.0 

per jaar de ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen (zo nodig) aan. 

3. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard  3.0 

van de ondersteuning voor de leerlingen  met extra ondersteuningsbehoeften. 

4. De school voert de zorg planmatig uit.       3.0 

5. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg     3.3 

 

4. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

1. De school heeft extra (orthodidactische) materialen voor leerlingen met   3.7 

extra onderwijsbehoeften. 

2. Het personeel stemt de werkvormen af op verschillen tussen     3.0 

leerlingen.     
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3. Het personeel geeft leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe   3.0 

feedback. 

4. De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken.  3.3 

5. De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt  2.7 

bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de  

onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 

6. Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling  3.0 

tussen leerlingen. 

Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 3.0 

7. Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen  2.7 

 leerlingen. 

8. Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen   3.0 

leerlingen. 

 

5. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

1. Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van   3.0 

leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 

2. Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding  3.3 

van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 

3. Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding   3.0 

van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 

4. Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen. 3.3 

5. Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte vaardigheden.   2.7 

6. Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken.  3.3 

7. Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende   2.7 

netwerken over de leerlingenzorg. 

 

6. Voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en/of ondersteuningsvraag is 

een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. 

1. Het OPP heeft een vaste structuur volgens een vast format.    2.0 

2. Het OPP bevat in elk geval tussen- en einddoelen     1.3 

3. Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus  1.0 

taal en rekenen. 

4. Het OPP bevat de inzet van middelen en extra menskracht.    1.3 

5. Het OPP is handelingsgericht opgesteld.      1.0 

6. Het OPP bevat evaluatiemomenten.       1.0 

7. Het OPP maakt deel uit van het leerlingdossier.      1.0 

8. Het OPP heeft een integraal karkater (één-kind-één-plan)    1.0 

9. Het OPP is leidend voor het personeel en eventuele externe begeleiders.  1.0 

 

7. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

1. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats  3.7 

van de  voorschoolse voorziening of de vorige school. 

2. Het OPP van een leerling sluit aan bij het OPP van de voorschoolse voorziening   1.0 

of de vorige school van de leerling. 

3. Het OPP van leerlingen wordt binnen de school warm overgedragen bij de overgang 1.3 

naar een volgende groep of een volgende leraar. 

4. Het OPP van leerlingen wordt warm overgedragen bij overgang naar andere school. 1.3 

5. De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra  1.0 

onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school.  
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6. De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende  3.3 

drie jaar voor wat betreft cognitief leerrendement en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

8. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de zorg. 

1. De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen   3.3 

bij de begeleiding van hun kinderen. 

2. Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun   3.3 

kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kin op school en thuis. 

3. De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding.    3.3 

4. De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de   3.3 

ontwikkeling van hun kinderen. 

5. De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het    3.3 

onderwijsondersteuningsarrangement. 

6. De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de  3.0 

begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

7. Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders   2.3 

en de leerling een (onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie. 

8. De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 3.3 

 

9. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg. 

1. De school heeft een expliciete visie op leerlingenzorg.     3.3 

2. Deze visie wordt gedragen door het hele team.      3.0 

3. De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is.  2.7 

4. De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk.  3.0 

5. De inzet van ondersteuningsmiddelen is duidelijk.     2.3 

6. De school weet wat onderwijsbehoeften van haar leerlingen zijn.   2.7 

 

10. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld 

1. Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd.   1.0 

2. De MR stemt in met het ondersteuningsprofiel.      1.0 

3. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.  1.0 

4. Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de    1.0 

basisondersteuning. 

5. Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de   1.0 

school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. 

6. Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere    1.0 

ontwikkeling van de leerlingenondersteuning. 

 

11. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 

nodig aan. 

1. De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning.    3.3 

2. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette     2.3 

ondersteuningsmiddelen. 

3. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.     3.3 

4. De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces.     3.3 

5. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.     3.7 

6. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.    3.3 

7. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de     3.3 

gerealiseerde onderwijskwaliteit. 
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12. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur. 

1. De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving.   3.3 

2. Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de   2.7 

interne begeleiding. 

3. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein    3.0 

van de leerlingenondersteuning zijn duidelijk en transparant. 

4. Leraren worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van de OPP  en.  1.3 

5. De interne begeleiding maakt integraal onderdeel uit van de     4.0 

ondersteuningsstructuur van de school. 

6. De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd.     3.7 

7. De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp.   4.0 

8. De school grijpt bij ernstige problemen snel in.      3.7 

9. Leraren weten waar zij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met    2.7 

extra onderwijsbehoeften, 

10. De interne zorg is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het    3.0 

samenwerkingsverband. 

 

13. De school heeft een effectief zorgteam. 

1. De interne begeleiding leidt het ondersteuningsteam in de school.   2.0 

2. Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd.     1.7 

3. Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en    1.7 

bespreking van leerlingen in het multidisciplinair team of toewijzingscommissie voor. 

4. Het ondersteuningsteam draagt zorg voor het organiseren van de    1.3 

hulp om de school. 

5. Het ondersteuningsteam ondersteunt ouders/verzorgers.    1.7 

6. De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar  

noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden. 1.7 

 

De indicatoren die onder de 3 punten scoren zijn nog niet voldoende en zullen in de komende 

periode aandacht krijgen. 

 

3.1 Preventie en lichte curatieve interventies 

De basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de school kan bieden, al 

dan niet in samenwerking met partners. De interventies die bij deze basisondersteuning horen zijn: 

- De zorg voor een veilig schoolklimaat. (Dit wordt o.a. gestalte gegeven d.m.v. de 

Kanjertraining, handhaven van het pestprotocol.) 

- Vroegtijdige signalering van leer, groei- en opvoedproblemen. (o.a. door algemene 

observaties door leraren en ib-er,  gestructureerde o ser atie .a. . O der ou d , 
gesprekken met ouders, groeps- en leerlingenbesprekingen, Cito-toetsen) 

- een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie (er is een vastgesteld protocol 

dyslexie, Op dit moment wordt nog niet structureel gehandeld volgens het protocol 

dyscalculie) 

- een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of mindere dan gemiddelde intelligentie 

(groepsleraar treedt in overleg met de ib-er en met de ouders op welke wijze dit het beste 

gestalte kan krijgen). De school beschikt over het algemeen over voldoende hulpmiddelen 

voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Als deze niet aanwezig zijn, zijn er 

voldoende financiële middelen om deze aan te schaffen.  

- toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen. Op 

de dependance zijn er beperktere mogelijkheden vanwege de verdieping, er is geen lift 

aanwezig. 
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- een aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen (toepassen 

leerlingvolgsysteem sociaal emotionele vorming, kanjertraining) 

 

3.2 Onderwijsondersteuningstructuur 

Hieronder wordt aangegeven hoe de ondersteuning is georganiseerd en welke expertise we in huis 

hebben.  

 

We zijn een school die werkt met 11 groepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 26/27 

kinderen. Op 1-10-2013 gaat het om de volgende aantallen: 

groep 1a/2a: 24 kinderen 

groep 1b :  16 kinderen 

groep 2b: 27 kinderen 

groep 3b: 29 kinderen 

groep 3a/5a: 24 kinderen 

groep 4:  28 kinderen 

groep 5b :  27 kinderen 

groep 6:  34 kinderen 

groep 7a: 24 kinderen  

groep 7b:  21 kinderen 

groep 8: 32 kinderen 

 

Deskundigheid binnen de school 

De olge de take  e  fu ties zij  i e  de Bro  aa ezig: 
- Directeur,  Bouwcoördinatoren, Ib-ers ,  leraren 

 

Ib-ers hebben de ib-cursus afgerond. 

Eén van beide ib-ers is SVIB-specialist (Master Sen) en heeft diploma speciaal onderwijs. 

Overige specialisaties: 

Een van de leraren heeft een Master Sen, gedragspecialisatie en orthopedagogiek 

Een andere leraar is in 2013 gestart met een MasterSen, het jonge kind  

Een leraar studeert Toegepaste psychologie 

Een leraar heeft een cursus MRT gevolgd. 

Drie leraren hebben de cursus leescoördinator gevolgd, twee van hen hebben ook RT-opleiding 

Alle leraren hebben de Kanjertraining gevolgd. 

Daarnaast hebben enkele leraren in het recente verlede  de ursus Autis e i  de klas  ge olgd. 
 

Met de volgende instanties wordt samengewerkt: 

IB-overleg binnen het CNS-Nunspeet en SWV-niveau, directieoverleg binnen het CNS en SWV-niveau, 

schoolarts, GGD, leerplichtambtenaar, centrum voor jeugd en gezin, wijkagent, peuterspeelzaal, LOB-

overleg, voortgezet onderwijs (Nuborgh), bibliotheek, buitenschoolse opvang, intraverte, 

leerli g egeleider e pertise e tru  de Brug . 

 

De ondersteuning wordt in de eerste plaats gezocht binnen het SWV en expertise die aanwezig is. 

Dit zal m.n. neerkomen op expertise die ingezet wordt vanuit SBO en SO; de voormalige ambulante 

begeleiding, waarbij verschillende vormen mogelijk zijn: advies, SVIB, co-teaching, etc.. Uitwisseling 

en ontwikkeling van expertise is nodig, omdat niet altijd alle expertise beschikbaar is.  

Er zijn daarbij verschillende opties mogelijk: 

• Expertise naar de school brengen. Dit heeft de voorkeur, omdat dit versterkend werkt voor 

de kwaliteit van de school en de leerling op de eigen school kan blijven. 
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• De leerling overplaatsen naar een ander reguliere basisschool, waar de nodige expertise 

aanwezig. Dit kan nodig zijn vanwege de specifiek (school gebonden) expertise of in verband 

met sociaal emotionele motieven. 

• Het meest vergaande arrangement is (deel-)plaatsing op een SBO of SO. 

 

3.3 Standaarden handelingsgericht werken 

 

 

 

De werkwijze van de SWV 

sluit aan bij de cyclus 

handelingsgericht werken 

(HGW), waardoor het 

mogelijk is om zo preventief 

mogelijk te werken. In de 

cyclus is ruimte voor 

consultatie van de 

ondersteuners. Deze zal 

minimaal vier keer per jaar 

(op de school) leerlingen met 

de IB-er/leraar bespreken. 

 

 

De ko e de periode zal op de Bro  aa da ht ges ho ke  orde  aa  ee  zi olle i tegratie a  
opbrengstgericht en handelingsgericht werken.  

Ondersteunings 

traje t op de 
Bro  
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Stap 1. De leraar in de groep observeert, signaleert, begeleidt en heeft contact met de ouders.  

De leraar handelt en voert uit, signaleert, neemt waar, toetst en stelt bij. Uitwisseling van praktische 

tips en suggesties met collega-leraren hoort hier ook bij. De leraar bespreekt met het kind de dingen 

die opvallen. Met ouders idem. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld is het 

zaak dit zo snel mogelijk op te nemen met de intern begeleider. Deze is de spil in de zorgroute en 

weet welke stappen er genomen moeten worden (protocol: meldcode). 

 

Stap 2. De leraar espreekt situatie et ollega s e ut hu  ke is  e  heeft o ta t et de 
ouders 

De teamleden kennen het kind vaak van een voorgaand jaar of hebben een broertje of zusje in de 

klas, waardoor ze ook het gezin kennen. De collegiale uitwisseling betreft vaak praktische zaken en 

zaken als Welke aa pak erkte ij jou goed ij dit ki d orig jaar?  De leraar stelt het kind de 

aanpak voor, vraagt wat hij/zij hiervan vindt en daagt het uit om hiermee aan de slag te gaan. Ook 

met de ouders gaat de leraar – opnieuw – in gesprek. 

 

Stap 3.  De leraar schakelt intern begeleider in en ze bespreken samen met de ouders de situatie 

Vanaf stap 3 brengen de leraar en de intern begeleider samen met de ouders zowel de 

ele ere de „ at gaat oeizaa ?‟  als sti ulere de fa tore  „ at gaat el goed?‟  a  het 
kind zelf, de school en de thuissituatie in kaart. Hierbij wordt handelingsgericht gewerkt (HGW). Dat 

betekent dat op basis van alle informatie en de analyse die verkregen kan worden om te komen tot 

inzicht in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind, de zorgen c.q. vragen 

van de leraar en eventueel van de ouders. Dit leidt vervolgens tot een gezamenlijke keuze voor een 

aanpak die passend en haalbaar is, zowel op school (gerichte observaties, extra structuur bieden, 

extra herhaling) als eventueel thuis (bijvoorbeeld extra oefenen met lezen of rekenen). School en 

ouders spreken ook een moment voor evaluatie af om de resultaten van de aanpak samen te 

bespreken. De school bespreekt de situatie van deze kinderen in het  (intern) ondersteuningsoverleg. 

(ib-er en directeur) Indien nodig krijgt een leerling een (individueel) handelingsplan. 

 

In de stappen 4-5-6 schakelt de school externe expertise in. 

 

Stap 4.  De intern begeleider schakelt externe expertise óp school in 

I zet a  de o dersteu er   gedragsdesku dige, a ula t egeleider a uit het 
samenwerkingsverband),  in het LOB . Doordat de expertise naar de school toe komt, zijn - in 

principe - korte lij e  e  s elle a ties ogelijk. Geza e lijk espreekt e  de „zorg‟ e  zet e  
gezamenlijke acties uit. De kern van het LOB  bestaat uit de i.b.-er van de school, 

schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, leerlingbegeleider van 

e pertise e tru  de Brug  en eventueel de logopediste. Indien mogelijk en wenselijk schuift de 

leraar van de betreffende leerling aan. 

 

Stap 5.  Het ondersteuningsteam besluit tot bespreking in het bovenschoolse multidisciplinair zorg- 

en adviesteam/ZAT. 

Indien nodig zorgt de intern begeleider voor de toeleiding naar het multidisciplinaire zorg- en 

adviesteam (ZAT). Hiervan is sprake als de inspanningen op school – met de ouders – tot 

onvoldoende resultaten hebben geleid óf indien er sprake is van ernstige zorgen of complexe 

problemen. De interne begeleider bundelt alle relevante informatie en stemt af met de leraar en de 

ouders. De professionals in het ZAT maken een analyse van de situatie, op basis van de 

onderwijsondersteuningsbehoefte van het kind, de handelingsvragen van de leraar en de eventuele 

ondersteuningsbehoefte van de ouders. Het ZAT biedt zelf directe ondersteuning en/of activeert zo 

effectief mogelijk de juiste hulp en ondersteuning voor het kind, de ouders en de leraren. Ook zorgt 

het ZAT voor afstemming tussen de aanpak op school en thuis. 

Het ZAT is bovenschools georganiseerd en kenmerkt zich door een structurele samenwerking. Het 

kernteam bestaat uit een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband (ondersteuner),  
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schoolmaatschappelijk werker, jeugdarts.  Andere professionals nemen, afhankelijk van de vraag 

deel: AB-er speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs, leerplichtambtenaar, politie, 

buitenschoolse opvang en andere partije . Ook ku e  de IB er, leraar en de ouders aanwezig zijn. 

 

Stap 6. Maatwerk-arrangementen 

Het LOB en/of  multidisciplinair ZAT doet aanbevelingen over passend onderwijs en eventueel 

passe de hulp. Dit „ aat erkad ies‟ ri ht zi h op aa passi ge  i en het reguliere onderwijs, 

zoals handelingsadviezen voor de school, een passend onderwijsarrangement voor het kind (op de 

huidige of een nieuwe reguliere school), opgroeisteun voor het kind (bijvoorbeeld een training 

sociale vaardigheid) en opvoedsteun voor de ouders. Voor enkele kinderen vraagt de aanpak op 

maat een zo specifieke ondersteuning, dat alleen een speciale setting die kan bieden. Dit impliceert 

een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of een 

intensief jeugdzorgaanbod. Met passend onderwijs zullen meer en meer arrangementen op maat 

ontwikkeld worden en beschikbaar komen voor zowel kinderen op reguliere scholen als kinderen op 

scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 

 
Zorgteam 4-12 jaar  

Naast al deze zorg is sinds september 2005 op gemeentelijk niveau ook het zgn. zorgteam 4-12 jaar 

actief. Dit Zorgteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige van de GGD, een schoolmaatschappelijk 

werker, een ambulant begeleider van de Arend, een psycholoog van de SBD, een jeugdhulpverlener 

van Bureau Jeugdzorg en een taakaccenthouder jeugd van het politieteam. Dit Zorgteam is voor 

kinderen uit de gemeente Nunspeet over wie zorg bestaat over opvoeding en/of het leren. Het doel 

van het zorgteam is om zo snel mogelijk te komen tot de beste manier van hulpverlening door samen 

te werken en de hulpverlening tussen de instellingen op elkaar af te stemmen.  

 

Plusklas  

M.i.v. het schooljaar 2009-2010 wordt op dinsdag en op donderdagochtend op bovenschools niveau 

gewerkt met twee zoge aa de plusklasse . Deze klasse  zij  edoeld oor a i aal 15 eer- en 

hoogbegaafde leerlingen per klas binnen onze vereniging. Toelating van leerlingen tot deze klas vindt 

plaats via de ib-er van de onze school. Een speciale toelatingscommissie beslist aan de hand van 

opgestelde riteria of ee  leerli g geplaatst zal orde  i  de plusklas . De o e s hoolse plusklas  is 
gehuis est i  de Bro  aa  de Ko . Julia astraat.  
 

Langdurig zieke kinderen. 

Indien een leerling langere tijd niet op school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers 

bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. We kunnen 

daarbij de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is goed om 

te weten dat het voor ons een wettelijke plicht is om te zorgen voor goed onderwijs, ook als uw kind 

langdurig ziek is. Op de website www.ziezon.nl is alle informatie over dit onderwerp te vinden. 

 

3.4 Planmatig werken 

Door zo op een planmatige manier te werken gaan we na welke onderwijsbehoeften de leerlingen 

hebben.  Daarop organiseren we een passend onderwijsaanbod dat om de 12 weken wordt 

geëvalueerd.  

De komende jaren willen we op de Bron de principes van Handelingsgericht werken en 

Opbrengstgericht werken gaan toepassen. Daarbij zal worden gewerkt met de volgende cyclus: 

Waarnemen: we kijken naar de kinderen en naar hun werk (toetsen, observaties, gesprekken) 

Begrijpen: we kijken wat nodig is om het kind verder te helpen 

Plannen: er wordt een plan van aanpak gemaakt 

Realiseren: er wordt planmatig aan de slag gegaan met het kind 

Waarnemen: kijken of de geplande doelen gehaald zijn 

 

http://www.ziezon.nl/


15 

 

De standaarden van de inspectie die hieronder verwoord staan, zijn daarbij leidend en worden om 

het jaar besproken. 

- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun 

mogelijkheden. 

- De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt 

bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen 

met een taalachterstand.  

- De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

- 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 van 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 de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

- De school stelt bij plaatsing zo nodig een ontwikkelingsperspectief vast. 

- De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en 

maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 

- De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. 

- Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de 

ondersteuning voor de leerlingen. 

- De school voert de ondersteuning planmatig uit. 

- De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. 

- 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 leerlingenpopulatie. 

- De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 

- De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

- De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 

- De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 

- De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

 

De volgende standaarden beschrijven hoe we vorm geven aan handelingsgericht werken. 

- Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen. 

- Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de 

leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

- Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 

leerli ge , ouders, ollega s. 
- Leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 

hebben. 

- Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de 

leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam. 
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- Leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 

samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 

- 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. 

- Leraren benoemen hoge, reële SMART-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de 

korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 

leerli ge , ouders e  ollega s 

- Leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, 

subgroepjes en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 

- Leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, 

uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider. 

- De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken 

over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 

- Alle tea lede  zij  ope  aar ollega s, leerli ge  e  ouders o er het erk dat gedaan wordt 

of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

 

3.5 Basiskwaliteit van het onderwijs 

Voor het meest recent oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van het 

onderwijs verwijzen we u naar het inspectierapport van maart 2011. De leerresultaten van de 

leerlingen voldoen aan het eind van de basisschool ten minste op het niveau dat verwacht mag 

worden op grond van de kenmerken van de leerlingen.   

 

schooljaar  Citoscore de Bron landelijk gemiddelde 

2009-2010 535,1 535,2 

2010-2011 530,3 535,3 

2011-2012 534,4 535,1 

2012-2013 536,3 534,8 

2013-2014 535,4 534,4 
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4 Extra ondersteuning: Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

In dit hoofdstuk wordt omschreven welke extra mogelijkheden onze  school heeft. 

Deze mogelijkheden worden  verwoord in de volgende arrangementen: 

 

 

4.1 Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

Arrangement Invulling 

Leerlingen met een leerachterstand of – 

voorsprong zullen we in bijna alle  gevallen een 

aanpak kunnen bieden, al dan niet met behulp 

van ondersteuning.  

 

We proberen af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van een leerling. We willen 

recht doen aan de verschillende niveaus van de 

leerlingen door middel van het directe instructie 

model. Het circuitmodel op onze school biedt 

veel mogelijkheden om te differentiëren.  

 

Voor leerlingen die een grote leerachterstand 

oplopen wordt een ontwikkelingsperspectief op 

gesteld. 

 

Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn wordt 

een passend aanbod geven. Er kan ook 

doorverwezen worden naar de bovenschoolse 

Plusklas. 

 

Leerlingen die problemen hebben met 

taakgerichtheid, ongemotiveerd zijn, weinig 

zelfvertrouwen hebben, proberen we zo goed 

mogelijk te begeleiden.  (door het aanbieden van 

veel structuur, rust en regelmaat , het voeren 

van  individuele gesprekken) 

 

Deskundigheid 

In de afgelopen jaren is in de teamscholing veel 

aandacht geweest voor differentiatie binnen het 

circuitmodel. In de nabije toekomst zal scholing 

plaatsvinden op HGW en OGW. 

 

De intern begeleiders hebben een IB-cursus 

afgerond. Eén van de IB-ers heeft Master SEN, 

SVIB afgerond. 

Daarnaast huurt de school deskundigheid  in van 

expertise e tru  de Brug .   
 

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen 

is kritisch; de school heeft wel ervaring met het 

inzetten van stagiaires voor het verlenen van 

assistentie. In de toekomst willen we gebruik 

maken van betaalde onderwijsassistenten. 

 

Voorzieningen 

Alle leraren werken met klassenmanagement en 

instructiemodellen met behulp waarvan 

leerlingen maximaal worden ondersteund. Bij 

d sle ie ordt ge ruik ge aakt a  Spri t .  
Er zijn 3 bovenschoolse Plusklassen. 

 

Gebouw 

Beide locaties hebben werkplekken buiten het 

lokaal. De leraar is (daar waar mogelijk i.s.m. 

stagiaires) verantwoordelijk voor de activiteiten 

op deze werkplekken. 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met andere scholen van 

het cns (ib-overleg ) en extern deskundigen. 
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4.2 Fysiek medische ondersteuning 

Arrangement Invulling 

De school heeft ervaring met kinderen die slecht 

ter been zijn. 

 

Onze school is niet ingesteld op leerlingen die 

slecht zien of horen. Mogelijk kunnen we met 

enkele technische hulpmiddelen een passende 

aanpak ontwikkelen. 

  

Onze school heeft beperkte  ervaring met 

kinderen met (beperkte) gehoor- en 

gezichtsproblemen. 

Leerlingen met spraakproblemen kunnen in de 

meeste gevallen rekenen op een passende 

aanpak.  

 

Deskundigheid 

De school heeft hiermee ervaring opgedaan. In 

de voorgaande jaren zijn er meerdere leerlingen 

geweest die een beperkte  lichamelijke handicap 

hadden. Expertise wordt o.a. binnengehaald 

vanuit het audiologisch centrum en bij cluster 1 

en cluster 2 scholen. 

 

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen 

is kritisch; de school heeft wel ervaring met het 

inzetten van stagiaires voor het verlenen van 

assistentie. 

 

Voorzieningen 

De leraren werken – indien nodig- met  

aangepaste instructiemodellen met gymnastiek. 

Leerlingen worden maximaal  ondersteund in 

een eigen activiteitenprogramma. 

Eventueel is aanpassing van meubilair mogelijk.  

 

Gebouw 

Er is een invalidentoilet aanwezig in het 

hoofdgebouw. Deze ontbreekt op de 

dependance. Op de dependance is geen lift 

aanwezig. 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met ouders en 

therapeuten. 

 

4.3 Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

Arrangement Invulling 

Sociaal-emotionele problemen kunnen 

betrekking hebben op (faal)angst, 

teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, 

weerbaarheid, de  positie in de groep e.d. 

Bij leerlingen met deze problemen zullen we in 

de meeste gevallen een aanpak hebben of 

kunnen ontwikkelen met ondersteuning 

(methodieken, externe hulp). Dit geldt voor 

leerlingen met weinig zelfvertrouwen en 

leerlingen die sociaal emotioneel moeilijk mee 

kunnen komen.  

D.m.v. het circuitmodel en de Kanjerlessen zijn 

we in staat om de zelfredzaamheid, het 

zelfvertrouwen en de medeverant-

woordelijkheid van de kinderen te vergroten.  

 

Deskundigheid 

Ib-ers zijn deskundig, er is een gedragsspecialist, 

een aantal leraren heeft kennis van Autisme in 

de klas. 

 

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen 

is kritisch; de school heeft wel ervaring met het 

inzetten van stagiaires voor het verlenen van 

assistentie. 

Gesprekken met kinderen vinden plaats in de 

Kanjerkring. In de toekomst zullen wellicht ook 

structureel gesprekken gevoerd worden met 

individuele kinderen.  
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 Voorzieningen 

De leraren werken met een functioneel 

klassenmanagement en instructiemodellen. Alle 

leerlingen worden zo maximaal ondersteund. 

Leerlingen leren in de aanpak voor sociaal-

emotionele ontwikkeling omgaan met elkaars 

verschillen, ook in leerstijl. (Kanjertraining) 

 

In de toekomst willen we meer werken met 

time-out voorzieningen en speciale werkplekken 

voor kinderen die een prikkelarme 

werkomgeving nodig hebben.  

Daarbij is ook meer ondersteuning nodig. 

Ook is het noodzakelijk dat we voldoende 

a hter a g ogelijkhede  he e . 
 

Gebouw 

Beide locaties hebben werkplekken buiten het 

lokaal. De leraar is (daar waar mogelijk i.s.m. 

stagiaires) verantwoordelijk voor de activiteiten 

op deze werkplekken. 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met gedragspecialisten 

uit het samenwerkingsverband en/of uit SO. 

 

 

4.4 Ondersteuning in de thuissituatie 

Arrangement Invulling 

Het zal nauwelijks voorkomen dat we op school 

niet meer kunnen of willen werken met een kind 

dat een moeilijke thuissituatie heeft. Daarbij kan 

het gaan om onderstimulering, pedagogische 

verwaarlozing en over bescherming. Het ligt 

binnen onze mogelijkheden om leerlingen met 

een moeilijke thuissituatie te helpen.  

We zullen wel behoefte hebben aan 

ondersteuning, vooral van organisaties die 

toegerust zijn om hulp te verlenen in 

thuissituaties.  

 

We hebben veel ervaring van kinderen uit 

crisisopvang (Irisgroep). 

 

Er is ook ervaring met kinderen uit het 

buitenland, die de Nederlandse Taal niet 

machtig zijn. 

 

Er is ervaring met pleegzorg en adoptie. 

Deskundigheid 

De school heeft hiermee ervaring opgedaan. 

 

Aandacht en tijd 

Gesprekken met ouders vinden veelvuldig 

plaats. Daarbij zijn de groepsleraren, de ib-er en 

indien nodig extern deskundigen betrokken 

 

Voorzieningen 

Leerlingen leren rekening te houden met elkaar.  

(Kanjertraining) 

 

Gebouw 

Beide locaties hebben werkplekken buiten het 

lokaal. De leraar is (daar waar mogelijk i.s.m. 

stagiaires) verantwoordelijk voor de activiteiten 

op deze werkplekken. 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met verschillende 

instanties: leerplichtambtenaar, wijkagent, 

Centrum Jeugd en Gezin, LOB, ZAT, GGZ, 
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schoolmaatschappelijk werk, Meerkanten etc. 

 

5 Grenzen aan het onderwijs 

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan de school (het gebouw), de 

leraren, de IB-er en ook de mede leerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leraar in principe ruimte 

heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent echter niet dat elke 

leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke 

aanmelding wordt expliciet beoordeeld.  

Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is 

de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die 

noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen 

de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen 

te worden of externe-hulp  ingeschakeld kan worden. 

 

Elke keer wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:  

- Pedagogische aanpak  

- Didactische aanpak  

- Kennis en vaardigheden van de leraar en het team  

- Organisatie binnen de school en binnen de klas  

- Materiële aspecten (gebouw)  

- De positie van de medeleerlingen  

- De rol van de ouders  

- De externe ondersteuning  

 

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt 

en het niet meer mogelijk is kwalitatief goed onderwijs aan te bieden:  

- Verstoring van rust en veiligheid.  

Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die 

leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens 

bereikt.  

- Onbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs.  

Indien een leerling een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat 

daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de 

betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen. 

- Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen.  

Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt 

op de tijd en de aandacht van de leraar dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige 

(zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. 

- Gebrek aan zorgcapaciteit.  

In het verlengde van de onder punt drie beschreven situatie is de school niet in staat een leerling met 

een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat 

al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er 

voldoende zorgruimte aanwezig is. 

- Gebrek aan de leerbaarheid van kinderen.  

Voor kinderen met de volgende kenmerken staan wij in principe ook open, tenzij uit aanvullend 

onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan:  

-Kinderen met een IQ ondergrens van ongeveer 60  

-Kinderen met een ernstig vertraagde taalontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind 

groep 6  

-Kinderen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling en een ontwikkelingsperspectief van eind 

groep 6  
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-Kinderen met (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren  

-Kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en/of werkhoudingsproblemen  

-Kinderen met behoefte aan specialistische didactische hulp op taal/rekengebied  

-Kinderen met behoefte aan specialistische pedagogisch hulp, bijvoorbeeld voor kinderen met 

problematieken als NLD, ODD, PDD-nos, hechtingsstoornissen, syndroom van Down, etc.  

 

Aanmeldingsprocedure  

Als ouders van een leerling met een specifieke zorgvraag hun kind bij ons op school aanmelden, dan 

hanteren we het volgende stappenplan:  

Stap 1  Ouders melden hun kind aan op onze school.  

 

Stap 2  Gesprek met de ouders waarin gegevens worden uitgewisseld en wordt toegelicht hoe de 

 school met het aanmeldingsverzoek om zal gaan. Ouders moeten toestemming geven voor 

het opvragen van gegevens over hun kind elders.  

 Bij dit gesprek is vanuit school minimaal aanwezig: de IB-er en de directeur.  

 

Stap 3  Het team wordt geïnformeerd over het verzoek.  

 Er wordt informatie verzameld (door de intern begeleider) over de leerling, over zijn 

 mogelijkheden en zijn beperkingen.  

 Er wordt een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden van onze school.  

 

Stap 4  Met het team wordt de verzamelde informatie besproken.  

 

Stap 5  Het team brengt advies uit. 

 - plaatsen (er zijn wellicht nog vragen, verder onderzoek is nodig,) of  

 - afwegen van voorwaardelijke plaatsing, of  

 - niet plaatsen omdat onze school geen adequaat onderwijsaanbod kan realiseren  

 

Plaatsingsbeslissing  

Stap 6  Directie neemt een formeel besluit.  

 

Stap 7  Daarna worden de ouders door de directie geïnformeerd over het besluit.  

 1. Bij plaatsing: gesprek met ouders, vastleggen van de tussen de school en ouders gemaakte 

 afspraken over de aanpak van de leerling, verdere afspraken maken over de gang van zaken. 

 Informeren van ouders en kinderen.  

 2. Bij verder onderzoek: gesprek met ouders, aanvullende informatie halen en opnieuw 

 besluiten.  

 3. bij afwijzing: gesprek met ouders, motivering op schrift zetten, met ouders en andere 

 scholen naar alternatieven zoeken. Informeren van algemeen directeur. In enkele gevallen 

 ook informeren van leerplichtambtenaar of inspectie.  

Uitvoering besluit  

Bij plaatsing:  

Stap 8  In overleg met de ouders en ondersteunende instellingen opstellen van een handelings-  

 plan.  

 

Stap 9 (Handelings-) plan laten ondertekenen door ouders.  

 

Stap 10 Verdere afspraken maken over gang van zaken. 

 

Bij niet plaatsing:  

Stap 8 Schriftelijk motiveren van besluit.  
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Stap 9 Gesprek met ouders.  

 

Stap 10 Afspraken maken over vervolg: zorg dragen voor plaatsing elders met ondersteuning van 

 OZK. Handelen volgens passend onderwijs en zorgplicht. 

 

6  Conclusies en ambities 

Er is op De Bron tenminste sprake van het verlenen van basisondersteuning. Uit de nulmeting is 

gebleken dat er nog wel verbeterpunten zijn.  

In principe willen we met ons onderwijsaanbod graag zo goed mogelijk aansluiten bij wat ieder kind 

nodig heeft. Ook wanneer kinderen speciale onderwijsbehoeften hebben. Dit betekent niet dat ieder 

kind dat aangemeld wordt een plek op onze school kan krijgen. Het betekent wel dat we alle 

inspanning leveren die nodig is om het kind op de beste plek te krijgen, zodat het op zijn/haar manier 

optimaal kan leren en ontwikkelen. We willen bij het onderwijs dat we geven meer en meer de vraag 

gaan stellen: Wat heeft dit kind, uit dit gezin, in deze groep, met deze leerkracht, op dit moment, op 

deze school nodig?  

Concreet: 

- Binnen het team wordt aandacht geschonken aan de items uit de basisondersteuning die onder de 

3 punten scoren. 

- Er wordt expertise ontwikkeld rond het opstellen van ontwikkelingsperspectieven. 

- De komende jaren zullen de principes van het Handelingsgericht werken ingevoerd worden. 

- Aanvullende scholing van leraren zal nodig zijn op het gebied van omgaan met gedragsproblematiek 

(w.o. de kanjertraining). 

- Binnen de formatie zal meer ruimte gecreëerd moeten worden voor ondersteunend personeel. 

- Daar waar nodig zullen aanpassingen aan het gebouw/de inrichting gerealiseerd worden. 

 

Nunspeet, maart 2014 

 

 


