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       Ondersteuningsprofiel   CNS De Bron  
 

1. Inleiding & leeswijzer 

In het kader van het uitvoeren van Passend Onderwijs voor elke leerlingen geeft dit 

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) weer welke mogelijkheden CNS De Bron heeft en ziet 

voor de ondersteuning van leerling met uiteenlopende onderwijsbehoeften. 

Het document geeft ook aan waar de grenzen liggen. Dit  ondersteuningsprofiel is tot stand 

gekomen in samenwerking met het team en in overleg met de MR. 

 

De Bron hoort bij de vereniging CNS Nunspeet en is aangesloten bij het SWZ Zeeluwe.   

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs 

opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de 

basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het 

speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de 

kinderen en de leerkrachten.  

 

In hoofdstuk 2 staan onze algemene gegevens waaronder onze missie, visie en het 

onderwijskundig concept van de school. Daarnaast is in hoofdstuk 2 een opsomming van 

diverse kwantitatieve gegevens opgenomen met betrekking tot de kengetallen van onze 

leerling populatie. Aan de hand van de Nulmeting Basisondersteuning geven we in 

hoofdstuk 3 aan hoe wij (volgens het team) scoren op de gevraagde indicatoren.  

De nulmeting is ingevuld door leerkrachten uit de onderbouw en bovenbouw, de intern 

begeleiders en de directeur van de school.  Ook wordt het laatste oordeel van 

onderwijsinspectie weergegeven. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving t.a.v. de wijze 

waarop wij tegemoet komen aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In hoofdstuk 

5 beschrijven we randvoorwaarden en grenzen van ons onderwijs. Tenslotte trekken we in 

hoofdstuk 6 de conclusies uit hetgeen daarvoor is beschreven en spreken we onze ambities 

uit over hoe we Passend Onderwijs vorm willen geven. 

 

2. Algemene gegevens  

 

2a. Contact en vaststellingsgegevens  

 

Naam school 

Naam:  CNS De Bron 

Adres:   Koningin Julianastraat 25 (hoofdlocatie) 

              Meester Drostweg 6 (dependance) 

Brinnummer : 22JQ 

Telefoon: 0341 254 769 (hoofdlocatie) 

Telefoon: o341 253 486 (dependance) 

E-mail: debron@cnsnunspeet.nl 

 

Opgesteld namens 

directie en team  

Datum: 28 juni 2018 

Directeur: J.M. (Martijn) van der Weerd 

Opgesteld met Advies 

MR  

Datum: 28 juni 2018 

Voorzitter MR:   

Vastgesteld door 

algemeen directeur  

Datum: 28 juni 2018 

Algemeen directeur:  Rutger Lieffijn  

mailto:debron@cnsnunspeet.nl
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2b. Onderwijskundig concept / profiel van de school 
 

‘De school waar uw kind zich thuis voelt’ 
 

Onze 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.  

 

Onze 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.  
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Onderwijsconcept: Circuitmodel  

Op de Bron wordt gewerkt met het Circuitmodel. Dit betekent dat we in 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 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) 

 

2c. Kengetallen 

Leerlingaantal op 1-10-

2017 

 

Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 13 Aantal lln 1,2: 8 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal sbo-verwijzingen 0 0 1 

Aantal verwijzingen so cl 3 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl 4 0 0 1 

Aantal LGF 0 0 0 

 

Aantal kinderen met een 

ontwikkelingsperspectief 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

     3 3  

 

Uitstroom naar VO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Voortgezet Speciaal 

Onderwijs 

0 0 0 

Praktijk onderwijs 1 0 2 

VMBO BB 8 4 4 

VMBO K 13 10 18 

VMBO T 16 1 1 

HAVO 0 9 16 

VWO 6 7 1 
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3. Basisondersteuning  

 

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

samenwerkingsverband inhoudelijke afspraken gemaakt. De Indicatoren van de basiszorg zijn 

kritisch van vanuit wenselijke ontwikkeling 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: 

 

3a. Resultaat 0-meting Basisondersteuning 

 

Datum vaststelling 0-meting:  16 april 2017 Gemiddelde 

score 

Indicator 1 Veilige omgeving 3,4  

Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 3,1 

Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht ontwikkelingsperspectief 3,4 

Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 2,9 

Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 2,9 

Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 3,3 

Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 2,7 

Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3,1 

Indicator 9 Beleid leerling ondersteuning 3,2 

Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 3,7 

Indicator 11 Effectieve leerling ondersteuning 3,4 

Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 3,3 

Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 3,3 

 

Belangrijke opmerkingen bij het oordeel over onze basiszorg 

De basiszorg is kritisch geëvalueerd door twee leerkrachten (onderbouw en bovenbouw), de twee 

interne begeleiders (tevens bouwcoördinatoren) en de directeur van de school. Hoewel een 

indicator gemiddeld genomen voldoende kan scoren kunnen onderliggende sub-indicatoren 

aanleiding zijn tot het benoemen van verbeteronderwerpen en aandachtspunten binnen en buiten 

de school. Dit is verwerkt in onderdeel 3c.  
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3b. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning 

Datum laatste inspectierapport 24-11-2011 

Het laatste inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in 2011. Destijds zijn niet alle onderdelen 

van de basisondersteuning beoordeeld.  In onderstaande tabellen vermeldt de inspectie 

welke indicatoren in dit onderzoek (2011) zijn betrokken en tot welke bevindingen het 

onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige 

waarderingskader primair onderwijs 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3c. Oordeel van de school/team over de  

- De standaarden kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuningsstructuur  

- De standaarden handelingsgericht werken 

 

Als het gaat om kwaliteit en het vormen van een oordeel over de basiszorg is het goed om 

kritisch te kijken naar het totale handelen van het team.  De Indicatoren van de basiszorg 

zijn daarom kritisch van vanuit wenselijke ontwikkeling gescoord binnen het team. Het 

gaat daarbij om een kritische reflectie en antwoord op de vraag of de werkwijze/houding of 

vaardigheid echt van toepassing is op alle leerkrachten en/of samenwerkende instanties. 

 

Dit resulteert in aandachtspunten waarvan tenminste gesteld moet worden dat er 

ontwikkeling bij een groot deel van het team (of enkele leerkrachten) mogelijk is.  

Indicatoren die voor de invullers te onduidelijk waren of onbekend zijn ook meegenomen. 
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Dit levert een overzicht op voor de schoolleiding t.a.v. ontwikkelpunten die zowel intern (de 

school) als extern (in overleg met de samenwerkingspartners) opgepakt moeten worden in 

de komende jaren en hand in hand gaan met de schoolontwikkeling.  

 

Daarbij gaat het om drie typen ontwikkelpunten: 

A. Didactisch en pedagogisch handelen van alle leerkrachten: 

B. Helderheid en transparantie over werkwijzen, samenwerking en het delen van kennis 

C. Gedrag en houding van leerkrachten en medewerkers 

 

De onderstaande punten worden verwerkt en geëvalueerd  (PDCA-format) in het 

schooljaarontwikkelingsplan over 2018/2019 dat in september 2018 klaar zal zijn. 

 

De aandachtspunten (indicatoren die onder de 3 scoorden) staan hieronder vermeld. 

 

A. Didactisch en pedagogisch handelen van alle leerkrachten 

Deze aandachtspunten zullen worden opgenomen in een kijkwijzer (groepsbezoeken 

door intern begeleider / directeur en daarmee worden opgenomen in de 

gesprekkencyclus en in teambijeenkomsten).  

 

- Het personeel geeft leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe 

feedback. 

- Het personeel stemt de werkvormen af op verschillen tussen leerlingen. 

- Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen 

leerlingen. 

 

B. Helderheid en transparantie over werkwijzen, samenwerking en het delen van 

kennis 

Dit zijn aandachtspunten die te maken hebben met het communiceren over, het 

vastleggen en borgen van werkwijzen t.a.v. leerling ondersteuning.  

Het zijn aandachtspunten die te maken hebben met samenwerking van het team als 

professionele leergemeenschap en het delen van kennis en expertise.  

 

- Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte vaardigheden. 

- Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende 

netwerken over de leerlingenondersteuning. 

 

- De normen voor wat kinderen onderwijskundig moeten bereiken, bevatten in elk 

geval de referentieniveaus taal en rekenen. 

- Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal 

en rekenen. 

 

- Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats van de 

voorschoolse voorziening of de vorige school. 

- De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende 

drie jaar v.w.b. a. cognitief leerrendement en b. sociaal - emotionele ontwikkeling 
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- De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben  

- Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de 

leerlingenondersteuning zijn duidelijk en transparant. 

- Leraren weten waar zij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. 

 

C.  Gedrag en houding van leerkrachten en medewerkers 

 

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

 

 

 

4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 

4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

Meer aanwezig dan 

omschreven in de 

basisondersteuning OZK 

 

Toelichting 

Spraak- taalproblemen x  

Dyslexie   

Dyscalculie  Een leerkracht gaat de master rekenspecialist volgen 

vanaf 2018/2019 

Motorische 

beperkingen 

 Er zijn leerlingen met motorische beperkingen op school 

die (met externe hulp) goed begeleid kunnen worden. 

Zieke kinderen   

ZML- kinderen   

Auditieve beperkingen x  

Visuele beperkingen   

Gedragsproblemen x  

ADHD   

Autisme x  

Jonge risico kind x  

Anderstaligen x  

Hoogbegaafdheid   

SVIB x  

Anders   

 

 

4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-

onderwijsbehoeften 

Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de 

uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Als een kind extra ondersteuning 

nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat 

het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere 

deskundigen een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
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stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de 

medeleerlingen. Om zoveel mogelijk tegemoet te komende aan de benodigde 

ondersteuning voor kinderen met extra onderwijsbehoeften heeft de school een aantal 

(structurele) voorzieningen en werkwijzen om de leerling, maar ook de (groeps)leerkracht 

te ondersteunen.   

 

Fonteingroep  

Sinds 2016/2017 werkt De Bron met de zogenoemde Fonteingroep. De Fonteingroep is een 

groep 

- waar kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben (m.n. op het 

gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling) terecht kunnen. 

- waar kinderen in een prikkelarme omgeving (een lokaal) op vaste tijden kunnen 

komen om rustig te werken. 

- waar kinderen extra geholpen worden om sociale en sociaal-emotionele 

vaardigheden te ontwikkelen. 

- waar kinderen individueel of in kleine groepjes vaardigheden aangeboden krijgen 

welke ze in de grote groep (al dan niet onder begeleiding) kunnen toepassen. 

- die onder leiding staat van twee gespecialiseerde leerkrachten voor in totaal 1 fte.  

 

De inhoudelijke begeleiding van het aanbod binnen de Fonteingroep wordt gedaan door de 

ib-ers. Ook andere scholen van CNS kunnen gebruik maken van de expertise van de 

gespecialiseerde leerkrachten, bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding. Met 

ingang van 2018/2019 wordt de directeur van De Bron proces/project begeleider.  

 

Onderwijsassistenten 

Een andere structurele voorziening is de inzet van onderwijsassistenten. Er is een 

onderwijsassistent beschikbaar voor zowel de onder- als de bovenbouw. De onderwijs 

assistenten begeleiden specifieke leerlingen of groepjes leerlingen die (op aangeven van de 

leerkracht/intern begeleider) extra aandacht of ondersteuning nodig hebben.  

 

Circuitmodel 

De opzet en uitgangspunten van het Circuitmodel (zie onderwijskundige concept) maakt 

dat er door de leerkracht o.a. tegemoet kan worden gekomen aan ‘verschillen’ en ‘extra 

zorgen en instructie.’ 
- tijdens de instructie wordt de leerstof op verschillende niveaus aangeboden  

- bij de omvang van de taken kan gemakkelijk rekening worden gehouden met het niveau  

- hetzelfde geldt voor het aantal taken voor iedere leerling  

- de leerkracht heeft, doordat gewerkt wordt met blokken van een half uur ruimte om  

  zorgleerlingen extra instructie te geven 

 

Het werken met het circuitmodel (als basis onderwijsconcept) in combinatie met de inzet 

van onderwijsassistenten en de mogelijkheden van de Fonteingroep maakt dat de school in 

de basis op eigen kracht tegemoet kan komen aan de zorgbehoefte van veel leerlingen en 

zo vorm kan geven aan Passend onderwijs. Het gaat hier om de eerste tot en met de derde 

cirkel van zorg (zorg in de groep bij de eigen leerkracht t/m zorg binnen CNS) zoals 

beschreven in de notitie leerlingzorg CNS.  
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De eerste cirkel: de groep  

In de groep is het kind dagelijks aanwezig. Daar ligt dan ook het eerste en belangrijkste 

aangrijpingspunt voor de leerlingenzorg. Dat betekent, dat de leerkracht verantwoordelijk 

is voor de zorg. De leerkracht moet goede instructie geven en zorg dragen voor goed 

klassenmanagement, zodat hij / zij binnen de groep de leerlingen, die extra zorg nodig 

hebben, kan helpen. Daarvoor moet de leerkracht met het leerlingvolgsysteem de 

leerlingen volgen en zonodig handelingsplannen opstellen. 

 

De tweede cirkel: de school  

Redt de leerkracht het niet meer, dan kan hij / zij terugvallen op de Intern Begeleider (IB-

er). Die heeft extra kennis in huis en weet wegen om leerlingen extra hulp te bieden. De IB-

er kan zonodig ook advies inwinnen bij de SBD of specialisten. Deze dienst heeft nog meer 

kennis van zaken. Bovendien vindt twee keer per jaar een zgn. LOB (Leerlingen Overleg 

Breed) plaats. Dat is een overleg tussen tussen de IB-er, de leerlingenbegeleider van de 

schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard 

worden voor dat overleg de procedures zorgvuldig gevolgd. 

 

De derde cirkel: de vereniging  

Binnen CNS komen IB-ers samen in het IB-netwerk. Hier wisselen ze gegevens en 

ervaringen uit. Ze geven elkaar adviezen en werken samen aan hun kennis van zaken.  

 

De vierde cirkel: Samenwerkingsverband  

Deze cirkel is van zeer groot belang, want als alle hulp niet het gewenste effect heeft, wordt 

het kind getest door de leerling begeleider van de SBD. Hij / zij begeleidt en adviseert in 

overleg met de IB-er ouders bij de keuze voor de juiste onderwijsbehoeften van het kind. 

 

Zeeluwe 

De school werkt binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe samen met alle basisscholen 

en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijkerk, 

Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. Belangrijke doelen van de 

invoering van Passend Onderwijs zijn: - terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde 

indicatieprocedures; - terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen 

vinden (thuiszitters); - alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. Het 

samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan (www.zeeluwe.nl) vastgelegd op 
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welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen. Vormen 

van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt 

gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs. 

 

 

4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra 

onderwijsbehoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw Er is ruimte voor een de 

opvang/begeleiding van kleine 

groepen leerlingen 

OB: lokaal onderwijsassistent 

       lokaal  Fonteingroep  

 

BB: gedeeld lokaal  

       onderwijsassistent 

       Fonteingroep 

 

Aandacht en tijd  Onderwijsassistenten  

Leerkracht Fonteingroep 

- 

Schoolomgeving - 

 

- 

Leerlingpopulatie Gemiddelde leerling populatie 

 

Het gemiddelde niveau van de 

woordenschat is laag 

Teamfactoren Door de Fonteingroep (Pilot) 

wordt er veel  besproken hoe 

om te gaan met leerlingen die 

extra onderwijsbehoeften 

nodig hebben 

De werkdruk wordt als hoog 

ervaren  

Leerkrachtfactoren Een aantal leerkrachten heeft 

of volgt een master op het 

gebied van gedrag of 

onderwijsbehoeften  

Teamscholing Master gedrag 

Niet elke leerkracht is 

gemotiveerd of in staat om een 

masteropleiding te volgen.  

Samenwerking met 

partners 

Er wordt (steeds meer) 

samengewerkt met andere 

CNS scholen 

Adapt  

 

Anders Elke leerkracht ziet het kind 

als uniek  
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5. Grenzen aan het onderwijs   

 

Waar liggen de grenzen in ons onderwijs 

In dit hoofdstuk verwoorden we de mogelijkheden en de randvoorwaarden  van de 

ondersteuning die kunnen bieden aan de kinderen. 

 

De visie op differentiatie, onze grenzen aan de praktische haalbaarheid  

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het 

gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke 

leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en 

leermogelijkheden. Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging 

gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke 

onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de 

basisondersteuning, die de school kan bieden. Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.  

- kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden  

- blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd  

- is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht 

- Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van het kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de 

regio gezocht naar een andere reguliere basisschool die wel mogelijkheden heeft voor de 

juiste ondersteuning van uw kind. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt 

met de ouders. Ook de intern begeleider van de school en een intern of extern deskundige 

(bijvoorbeeld een orthopedagoog of jeugdarts) zal bij dit proces betrokken zijn. Mocht er 

geen andere reguliere basisschool zijn die een kind passend onderwijs kan bieden, dan kan 

een kind (tijdelijk) een passende plek vinden in het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een 

plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, samen met ouders, een toelaat 

baarheidsverklaring aanvragen bij de directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband 

(samenwerkings verband Zeeluwe). Ons school participeert in het samenwerkingsverband 

Zeeluwe. 

 

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen 

worden bereikt:  

 

- 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 

zal de school passende maatregelingen nemen. Veiligheid en rust zijn voor ons 

voorwaardes om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende 

leerling te bieden. 

 

- 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 en aan de gehele groep onvoldoende tot zijn recht kan komen, 

dan is voor ons de grens bereikt. Het is voor ons dan niet meer mogelijk om kwalitatief 

goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden;  
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- 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 leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht 

voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden 

geboden, dan neemt de school passende maatregelingen. Het is voor ons dan niet meer 

mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep;  

 

- Gebrek aan zorgcapaciteit.  

In het verlengde van de hierboven beschreven situaties 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.  

Kinderen met de volgende kenmerken kunnen door ons opgevangen worden:  

• Kinderen met een IQ rondom het gemiddelde: ergens tussen 80 à 85 enerzijds en 

135 à 140 anderzijds met een min of meer probleemloze ontwikkeling. 

• Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen 

en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8. 

• Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen 

en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO.  

• Kinderen met dyslexie en dyscalculie (basiszorg). 

• Kinderen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren ( bijv.:  

ADHD, lichte autistische stoornissen en andere licht psychiatrische stoornissen). 

• Kinderen met faalangst. 

• Kinderen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden.  

• Kinderen met beperkt gehoor. 

 

Aanmeldingen van deze kinderen worden uitgebreid door directie en IB-er besproken en 

ook het team wordt advies gevraagd, alvorens de directie een besluit neemt over toelating. 

Bij deze afwegingen speelt ook mee of een kind in aanmerking komt voor breedtezorg 

(=ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband). Een belangrijk beslissingscriterium 

voor de breedtezorg is de vraag of de basisschool in staat is het kind gedurende een aantal 

dagdelen adequaat op te vangen en de mogelijkheid heeft de benodigde expertise te 

ontwikkelen. 

 

6. Conclusie en ambities   

 

 

6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Nulmeting met tijdpad  

 

N.a.v. van de nulmeting zijn er ontwikkelpunten vastgesteld die zijn onderverdeeld in: 

 

A. Didactisch en pedagogisch handelen van alle leerkrachten: 

B. Helderheid en transparantie over werkwijzen, samenwerking en het delen van kennis 

C. Gedrag en houding van leerkrachten en medewerkers 
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Deze ontwikkel- en aandachtspunten zijn beschreven in hoofdstuk 3 en zullen worden 

opgenomen en geëvalueerd in het schooljaarontwikkelplan 2018/2019, dat in september 

2018 gereed zal zijn.  

 

Het betreft zowel doorlopende ontwikkelpunten (didactisch en pedagogisch handelen) als 

het scherp krijgen van afspraken en werkwijzen en het borgen daarvan.  In combinatie met 

de doorlopende ontwikkeling van een professionele leergemeenschap waarin duurzaam 

wordt samengewerkt en het leren van het kind (en daarmee leerlingbegeleiding) de 

hoogste prioriteit heeft.   

 

De ontwikkelpunten uit hoofdstuk 3 zijn hieronder samengevoegd en omgezet in concrete 

vaardigheden /werkwijzen zoals die zullen worden opgepakt en verantwoord in de periode 

2018-2022.  Het zal geen verrassing zijn dat hiermee raakvlakken zijn met het inspectie-

kader van 2017 (ambities) en het nog te ontwikkelen systeem voor auditering van CNS.  

 

Ontwikkelpunten  

1. Alle leerkrachten van De Bron zijn in staat leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

extra en directe feedback te geven gebaseerd op het OPP en/of ondersteuningsplan 

van de betreffende leerlingen.  

 

2. Alle leerkrachten van De Bron zijn in staat om werkvormen en verwerking van de 

lesstof af te stemmen op verschillen (in ontwikkeling) tussen leerlingen. 

 

3. Alle leerkrachten werken (stelselmatig en aantoonbaar) aan de ontwikkeling van 

handelingsgerichte vaardigheden en worden daartoe gestimuleerd en gefaciliteerd 

om deel te kunnen nemen aan  lerende netwerken over de leerlingenondersteuning. 

De schoolleiding werkt aan het creëren van een schoolcultuur waarin de 

leerkrachten zich veilig en vertrouwd voelen en opstaan voor reflectie en voor 

ondersteuning bij hun werkzaamheden.  

 

4. Elke leerkracht is op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van leraren 

en directie op het terrein van de leerlingenondersteuning zijn duidelijk en 

transparant. Zij weten waar zij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften en via welke kanalen dit loopt. 

 

5. Bij het vastleggen van de ambities voor kinderen in wat zij zouden moeten kennen 

en kunnen zijn de referentieniveaus voor taal en rekenen opgenomen. Een OPP bevat 

in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal en rekenen. 

 

6. Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats van de 

voorschoolse voorziening of de vorige school. 

 

7. De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende 

drie jaar v.w.b. a. cognitief leerrendement en b. sociaal - emotionele ontwikkeling. 
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8. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben en 

borgt dit via een vastgestelde werkwijze.  

  

 

6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen  

 

Hoewel het een hele uitdaging is om als compleet team te voldoen aan de eisen en 

afspraken rondom de basisondersteuning meent De Bron door de verdere ontwikkeling van 

de Fonteingroep (ondersteuning leerlingen met gedrags- en leerproblematiek door 

specialisten) te kunnen bouwen aan een gestructureerde ‘vangnet en achtervang’ voor 

leerlingen die vanwege hun problematiek onvoldoende hebben aan de basiszorg. 

 

Op basis van de team- en CNS evaluatie rondom het functioneren van Fonteingroep en de 

Fonteinleerkrachten is vastgelegd dat de Fonteinleerkrachten voldoende expertise hebben 

en dat een verdere structurering (effectiviteitslag) nodig is. 

 

Het gaat om: 

-  inzicht en overzicht van de aanwezige expertise; 

-  organisatie van de ondersteuning aan leerlingen en clusteren van leerlingen met  

   eenzelfde of vergelijkebare ondersteuningsbehoefte; 

-  de organisatie en facilitering van het delen van expertise door de Fonteinleerkrachten aan 

de leerkrachten zodat zij handelingsbekwamer worden in de begeleiding van leerlingen met 

een ondersteuningsbehoefte.  

 

Om (meer) succes te hebben zal het team nog meer als team (PLG) moeten functioneren, 

waarbij een eenduidige aanpak, doorgaande lijn, het werken met duidelijke afspraken, 

collectief leren en een reflecterend vermogen (van de leerkrachten) succesfactoren zijn.   

 

 

6c. Conclusies  

De Bron is goed op weg om bekwaam te worden en te blijven t.a.v. van de begeleiding van 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

Er is in kaart gebracht op welke gebieden de leerkrachten en de school zich nog kunnen 

ontwikkelen. 

Er is in beeld gebracht waar de ambities van de school liggen en wat er gebeuren moet om 

deze te bereiken.  

 

 


