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1. Inleiding 

Het school-ondersteunings-profiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de 

school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd. Passend onderwijs binnen De Kempen kent vier niveaus van ondersteuning, basiskwaliteit, 

basisondersteuning , extra ondersteuning en toeleiding naar een S(B)O (TLV) .  

Het school-ondersteunings-profiel beschrijft de eerste drie niveaus van de ondersteuningspiramide. De 

basiskwaliteit (1) is gerelateerd aan het toezichts-kader van de inspectie. De basisondersteuning (2) 

beschrijft het niveau van ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband biedt. Dit is in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkings-

verband gedefinieerd. 

De extra ondersteuning (3) beschrijft de 

ondersteuningsmogelijkheden die verder 

gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over 

de basisondersteuning.  De mate waarin de 

school momenteel de ondersteuning op eigen 

kracht of met hulp van externe deskundigen 

kan bieden is ook af te lezen uit het school-

ondersteunings-profiel.  

 

De onderwijsondersteuning door een basisschool omvat vier ankerpunten: 

1. Niveau van de basiskwaliteit  
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het onderzoeks-kader 2017 voor het toezicht 

op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (definitieve versie 10 oktober 2016). 

2. Niveau van basisondersteuning en de extra ondersteuning. 
In bijlage 1 van het ondersteuningsplan 2014-2018 is de uitwerking van de definitie basisondersteuning 

beschreven. Bestuurlijk is afgesproken dat alle basisscholen binnen SWV PO De Kempen per 1 augustus 

2018 voldoen aan deze uitwerking. (zie www.podekempen.nl voor het ondersteuningsplan 2014-

2018). In aanvulling hierop zijn indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd 

die het niveau van beide ondersteuningsniveau ‘s weergeven.  

3. Ondersteuningsaanbod . 
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basis- en extra ondersteuning 

afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

4. Ondersteuningsstructuur. 
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of 

tijdig, flexibel en adequaat extra ondersteuning, eventueel, met behulp van netwerkpartners (andere 

basisscholen, ambulante begeleiders en of ketenpartners) kan ontsluiten. 

 

De belangrijkste functie van het school-ondersteunings-profiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit 

van de extra ondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het 

samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.  

Het school-ondersteunings-profiel is integraal onderdeel van het schoolplan van de desbetreffende 

basisschool en het vigerende ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Voor de 

doorontwikkeling van de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning maakt de school beredeneerde 

keuzes die zijn opgenomen in de laatste paragraaf van dit school-ondersteunings-profiel.. Deze ambities en 

ontwikkeldoelen zijn ook terug te vinden in het school(ontwikkel)plan van de desbetreffende school. 

4. TLV

3. Extra 
ondersteuning 

2. Basisondersteuning

1. Basiskwaliteit

http://www.podekempen.nl/
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Het school-ondersteunings-profiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen 

over de onderwijsondersteuning die school in het kader van Passend Onderwijs aan kinderen biedt. 

Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het 

samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. 

Datum:  16 april 2020 

Namens school  (directeur): dhr. Willem Leermakers 

 

Namens bestuur :    mevr. Liesbeth van den Bergh - Hardenbol 

 

 

 

2. Algemene gegevens 

2.1 Algemene gegevens van de school 
 

School Kindcentrum De Linde     

Straat Spoordonkseweg 1 

Postcode 5688 KB 

Plaats Oirschot 

Brinnummer 08 YI 

Directeur Willem Leermakers 

Telefoon 0499-550355 

Email 
willemleermakers@skobos.nl 

 

Intern begeleider(s) 
Germy Sinke en Frans v.d. Wal 

 

Bestuur SKOBOS 

Samenwerkingsverband PO3009 

 
2.2 Kengetallen peildatum 1-10-2019 (meest recente 1-oktober telling) 
  

Aantal leerlingen  151  ≤ 8 jr 106  > 8 jr 

Aantal groepen 5  onderbouw   6   bovenbouw 

Aantal locaties 1 

Percentage gewogen 
leerlingen  

7,0 %  (getal dat iets zegt over het procentuele aandeel leerlingen met een 
gewicht) 

Uitstroom naar voortgezet 
onderwijs (trend in 
afgelopen schooljaren incl. 
afstroomgegevens) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PrO/LWOO 0         (0%) 1         (2%) 0         (0%) 0         (0%) 

VMBO-BK 14   (31 %) 10    (21%) 10     (25%) 7    (17,5%) 

VMBO-T 5      (11%) 8      (17%) 12    (30%) 8       (20%) 

VMBO-T / 

HAVO 

3         (7%) 6      (13%) 1     (2,5%) 7    (17,5%) 

mailto:willemleermakers@skobos.nl
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HAVO 9      (21%) 7      (15%) 8      (20%) 7    (17,5%) 

HAVO / 

VWO 

4         (9%) 6      (13%) 2        (5%) 4       (10%) 

VWO 9      (21%) 9      (19%) 7   (17,5%) 7    (17,5%) 
 

 
 
2.3  Onderwijsconcept van de school  

Beschreven i.r.t. kenmerken leerlingenpopulatie en sociaal-demografische factoren. 
 

De Linde is een kindcentrum. Dit is een plek waar zowel kinderopvang, peuterwerk als basisonderwijs wordt 
aangeboden. Pedagogische medewerkers en leerkrachten zijn één team binnen één organisatie, onder leiding van 
één directeur. De professionals werken vanuit eenzelfde visie op hoe kinderen van 0 tot 12 jaar leren en zich 
ontwikkelen. Zij leren binnen en buiten schooltijd, mogen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen en worden 
vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Indien nodig wordt specifieke zorg van buiten gehaald. 
Op onze school verwerft ieder kind via zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden, die het 
nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit 
kan alleen plaatsvinden in een veilige leeromgeving, waar een kind zich geborgen en gerespecteerd voelt. Ieder kind 
is uniek en verdient het om de aandacht en zorg te krijgen, die voor zijn ontwikkeling nodig is. Dit realiseren wij door 
onderwijs op maat binnen ons leerstofjaarklassensysteem en gepersonaliseerd werken bij rekenen met Snappet!  
We hanteren het principe van OGO in de onderbouw; in de bovenbouw werken we met Ontdekwerk/thematisch 
werken. We willen kinderen leren ontdekken over welke talenten zij beschikken en hen de 
competenties/vaardigheden meegeven om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij: ontwikkeling van de 
21-eeuwse vaardigheden (samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, 
sociale en culturele vaardigheden). 
Onderwijs op maat vraagt in de eerste plaats om een pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich geaccepteerd en 
veilig voelen omdat ze ervaren dat hun leerkracht vertrouwen heeft in hun goede wil en hun mogelijkheden. Het gaat 
om een klimaat waarin ervoor gezorgd is dat alle kinderen uitgedaagd worden om te presteren naar beste kunnen, 
terwijl ze daarbij de ondersteuning ontvangen waaraan ze op dat moment behoefte hebben. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat leerlingen ervaren dat er verschillen zijn en dat deze door de groepsleerkracht en medeleerlingen 
geaccepteerd worden. Het accepteren van deze verschillen brengt met zich mee dat sommige leerlingen extra 
ondersteund of geholpen moeten worden dan wel extra uitdaging geboden wordt middels aangepaste leerstof.  
In ons kindcentrum werken we vanuit vier belangrijke kernwaarden. Deze waarden vertellen wie we zijn en waar we 
voor staan, ze geven ons richting en helpen ons dezelfde taal te spreken. Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan 
ons handelen en aan de keuzes die we maken. Onze kernwaarden zijn: eigenheid, vertrouwen, eigenaarschap en 
creativiteit. 

 

3. Basiskwaliteit, Basisondersteuning en Extra ondersteuning 

De onderwijsondersteuning door een basisschool omvat 4 ankerpunten: 

3.1  Niveau van de basiskwaliteit  

3.2  Niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning 

3.3  Ondersteuningsaanbod 

3.4  Ondersteuningsstructuur 

 

3.1 Ankerpunt:  Niveau van basiskwaliteit 

De kwaliteitsstandaard wordt uitgedrukt in: 

a. Arrangement op basis van het onderzoeks-kader primair onderwijs van de inspectie. 

b. Kwalificatie van de 5 kwaliteitsgebieden met 17 standaarden van de inspectie.  

Om de kwaliteitsstandaard onder b. te duiden worden de kwaliteitsgebieden met de daarbij 
behorende standaarden uit het onderzoeks-kader van de inspectie gebruikt.  
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Normstelling kwaliteitsstandaard samenwerkingsverband: 

a. De school heeft een basisarrangement.  

b. Op alle standaarden scoort de school minstens ‘voldoende’. 
 
 

Arrangement Inspectie 
 

Datum meest recente inspectieoordeel 18 maart 2016 -  juni 2018 

Basisarrangement  X ja 

 nee 

Conclusies laatste inspectierapport maart 2016: 

Kindcentrum de Linde heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement: 

- De school haalt gemiddeld voldoende eindresultaten in de kernvakken. 

- De leraren verstaan hun vak. Zij kunnen de leerlingen echter nog meer betrekken bij hun eigen leerproces. 

- Voor een veilig en gezond schoolklimaat maken leraren eenduidige afspraken en regels over de  

omgang met elkaar. Er is hard gewerkt om onderling dezelfde taal te spreken. Afspraken en regels  

zijn bekend bij alle betrokkenen en worden ook nageleefd. 

- De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De leraren werken aan een gezamenlijke visie om  

binnen een professionele kwaliteitscultuur structureel bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering.  

Bezoek inspectie juni 2018 (verslag 22 oktober 2018): 

- Aanbod: voldoet aan de kerndoelen, goede aanzetten voor meer betekenisvol en toekomstgericht aanbod 

(oordeel = voldoende) 

- Zicht op ontwikkeling: basis op orde, nog kansen voor verdere ontwikkeling (oordeel = voldoende) 

- Didactisch handelen: leerkrachtcompetenties steeds meer gericht op visie, afstemming op  

verschillen vraagt om versterking (oordeel = voldoende) 

- Kwaliteitszorg: veel aandacht voor onderwijsverbetering, minder nadruk op cyclisch evalueren basiskwaliteit 

(oordeel = onvoldoende) 

- Kwaliteitscultuur: professioneel en betrokken team, dat steeds meer van en met elkaar leert  

(oordeel = voldoende) 

Tot welke acties heeft dit geleid:  
In de periode 2016-2018 is er gewerkt in verschillende leerteams aan vooral de praktische vertaling van de  
visie/missie van de Linde. Daardoor is er meer inzicht gekomen in de manier waarop mensen vorm kunnen geven aan 
toekomstgericht onderwijs. De vormgeving en een duidelijke structuur bij de voorbereiding en invulling van het 
onderwijs krijgt steeds meer inhoud. Dit is terug te zien in het ontwikkelingsgericht werken (OGO) in de onderbouw  
en het ontdekwerk in de bovenbouw. Daarnaast is een nieuw rapport ontwikkeld waarbij er meer ruimte is ontstaan  
voor het proces en de gedeelde verantwoordelijkheid (eigenaarschap) van het kind. Voor rekenen is Snappet 
ingevoerd om zo meer gepersonaliseerd en afgestemd les te kunnen geven. Daarnaast biedt het steeds meer ruimte  
om kinderen te laten werken vanuit hun eigen doelen.  
In de periode 2018-2020 hebben we ons gericht op het ontwikkelen van thematisch onderwijs, waarbij we de 
kinderen naast kennis ook de 21-eeuwse vaardigheden aanleren. Verder zetten we in op eigenaarschap van de  
kinderen en de executieve functies. Zelfsturing helpt de kinderen bij schoolsucces. Daarnaast richten we ons ook op  
de kwaliteit van de kernvakken. We investeren ook in het realiseren van een professionele leercultuur, waarin we 
reflecteren op onszelf en de organisatie, leren van en met elkaar, het geven en ontvangen van feedback en het delen 
van good-practices. 

Wat is je eigen oordeel t.a.v. status quo: 
Bovenstaande is op operationeel niveau goed opgepakt door de verschillende projectgroepen. Het  
leren van en met elkaar en eigenaarschap is meer zichtbaar in de projectgroepen zelf. Ook in het team zien we hierin  
een groei. Ook bij kinderen is er meer eigenaarschap en ze zijn meer betrokken bij hun eigen leerproces.  
We bemerken dat bovenstaande ontwikkelingen meer in dienst staan van het realiseren van hogere opbrengsten, 
zowel op didactisch als op pedagogisch gebied. 
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Bewustwording van het geheel en koppeling van de diverse ontwikkelingen aan elkaar en  
daarmee aan opbrengsten blijft nodig om bovenstaande ontwikkelingen ook duurzaam en kwalitatief te borgen  
in de school. 

Inspectiekader invoegen – bijlage 1 (indien oordeel volgens inspectiekader oud) 

 
 
3.2 Ankerpunt:  Niveau van basisondersteuning  

In aanvulling op het onderzoeks-kader van de inspectie gebruiken we de indicatoren uit de beschrijving 
van de basisondersteuning om planmatig en handelingsgericht werken op alle niveaus in de 
schoolorganisatie  mee te duiden. Planmatig en handelingsgericht werken is de wijze waarop de school 
cyclisch werkt aan het ondersteunen van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het door SKOBOS vormgegeven ‘Excelbestand Basisondersteuning’ geeft inzicht in het niveau van de 
basisondersteuning van de verschillende scholen en de ontwikkelingen die een school door heeft gemaakt 
betreffende de ondersteuning die wordt geboden. Ook is te zien waarin een school uitblinkt.  

 

Jaarlijks invullen met MT / team 

Conclusies t.a.v. niveau basisondersteuning: 

(inclusief aandachtspunten)  

1. Coöperatieve werkvormen kunnen doelgerichter en meer school-breed ingezet worden ten behoeve van 

leerbehoeften van kinderen en passend klassenmanagement gericht op zelfstandig werken en 

samenwerken. 

2. Leerlijnen taal-lezen en rekenen meer gebruiken als uitgangspunt van het onderwijs 

3. Referentieniveaus 1F en 2F-1S zijn nog onvoldoende bekend  

4. Leerstof en aanbod nog meer afstemmen op de behoeften en het niveau van de kinderen 

5. Aandacht voor goed klassenmanagement in relatie tot het ontwikkelen van executieve functies 

6. Handelingsgericht werken en toepassen handelingsgerichte diagnostiek 

7. Er is een protocol hoog-sensitiviteit en minimaal 2 opgeleide medewerkers 

8. Er is een hoogbegaafdheidsprotocol 

9. Het protocol ERWD is geïmplementeerd en er is een opgeleide rekenspecialist 

10. We hebben een taaltraject op maat voor anderstalige leerlingen 

11. We richten ons op Ontwikkelings Gericht Werken en het vaststellen van streefdoelen 

Hier blinken wij in uit / bieden we extra: De Linde beschikt over een goed georganiseerde zorgstructuur. 

 
3.3 Ankerpunt:  Ondersteuningsaanbod op schoolniveau 
 
In deze paragraaf wordt zichtbaar hoe de ondersteuning is georganiseerd op de school. Vanuit welke visie 
wordt vorm gegeven aan de zorg en ondersteuning? Het betreft hier de ondersteuning en zorg die verder 
rijkt dan de basisondersteuning 
 
De preventieve en licht-curatieve interventies die de school toepast om leerlingen passende ondersteuning 
te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en 
verschillen in gedrag vallen binnen de basisondersteuning. De overige interventies die de school toepast 
om leerlingen in ontwikkeling te houden/brengen vallen onder de extra ondersteuning. 
 
Per interventie beoordelen de directeur en intern begeleider in welke mate de school voldoet aan de vier 
kenmerken: 

• Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft; 
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• Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-HBO-opleiding voor 
betreffende interventie; 

• Gesloten keten: >75 % van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te 
bieden op betreffende interventie; 

• Proceseigenaar: aangewezen verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging beleid. 
 

In de bijbehorende vierpuntschaal vertaalt de school het aantal  “ja-scores” per ondersteuningsbehoefte.  
 

Normstelling ondersteuningsaanbod: 

• De school voorziet in passende ondersteuning op de eerste vier preventieve en licht-curatieve 
interventies.  

• Bij een score < 4 op één of meerdere van de eerste vier interventies, vermeldt de school 
afspraken met netwerkpartners in de tabel van paragraaf 3.4. 

• De school wordt uitgenodigd om naast de vier genoemde interventies die vallen onder de 
basisondersteuning, zelf preventieve en licht curatieve interventies toe te voegen die binnen het 
school- of bestuursbeleid ook onder de basisondersteuning vallen. 

• De school kan verder extra interventies benoemen die binnen het bestuursbeleid vallen onder de 
extra ondersteuning. 

• Bij een score < 4 op één of meerdere van deze interventies vallend onder de basisondersteuning 
of de extra ondersteuning van de school, vermeldt de school afspraken met netwerkpartners in 
de tabel van paragraaf 3.4. 

 
 

BO Basis ondersteuning:  
preventieve en licht curatieve interventies 

Beleid Specia- 
lisme 

Gesloten 
keten 

Proces- 
eigenaar 

Aantal 
Scores 

ja 

BO.1 De school biedt ondersteuning aan 
leerlingen met rekenhulpvragen 
(dyscalculie). 
 

X ja 

 nee 

 ja 

X nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 
3 

BO.2. De school biedt ondersteuning aan 
leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie). 
 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 
4 

BO.3 De school biedt ondersteuning aan meer- 
en hoogbegaafde leerlingen. 
 

X ja 

 nee 

 ja 

X nee 

 ja 

X nee 

 ja 

X nee 
1 

BO.4 School biedt ondersteuning ten aanzien van 
sociale veiligheid en het omgaan met 
verschillen in gedrag. 
 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 
4 

BO.5 Thema’s en vaardigheden 21e eeuw 
 
 
 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 4 

BO.n        
 

 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 
 

EO Extra ondersteuning:  
overige interventies 

Beleid Specia- 
lisme 

Gesloten 
keten 

Proces- 
eigenaar 

Aantal 
Scores 

ja 

EO.1 OGO groep 1 t/m 3  
Ontdekwerk 4 t/m 8 
 

 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 4 
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EO.2 Snappet! rekenonderwijs groep 4 t/m 8 
 

 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 

X ja 

 nee 4 

EO.x.   ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 
 

EO.n  
 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 

 ja 

 nee 
 

  

      

  

      

 
3.4  Ankerpunt: Ondersteuningsstructuur extra ondersteuning 
 
Scholen hebben een effectieve interne ondersteuningsstructuur voor ondersteuning die wordt geboden 
binnen de basisondersteuning. Deze past bij het onderwijskundig en pedagogisch concept van de school.  
 
Alle scholen van SKOBOS volgen de door SKOBOS opgestelde route ten aanzien van de extra ondersteuning 
die wordt geboden (inclusief plusklas en TaalBOS).  
 
Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: 

• De ondersteuningsstructuur is opgenomen in het schoolplan en in beleidsplannen van het bestuur. 

• Vanaf extra ondersteuning wordt een groeidocument met een ontwikkelingsperspectief gehanteerd, 
waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de gekozen strategie zijn opgenomen (IVO-
velden).    

• Toevoeging SKOBOS: Bij de inzet van extra ondersteuning wordt altijd uitgegaan van de hulpvraag van 
de leerkracht. Ook moet duidelijk worden aangegeven waar de ondersteuningsbehoefte de 
basisondersteuning overstijgt.  

 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de expertise die binnen school en bestuur beschikbaar is 
en die de school via afspraken van buiten betrekt om de basisondersteuning en de extra ondersteuning te 
kunnen bieden.  
Zie bijlage 2 voor informatie t.a.v. de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.  
 

Ondersteuningsstructuur   

 Beschikbare deskundigheid   
binnen de school 

Beschikbare deskundigheid   
binnen het bestuur 

1. 
Onderwijs en ondersteuning 
in de groep  

Leerkrachten 

IB-ers 

Gedragsspecialist 

Leerkracht bewegings-
onderwijs 

Onderwijsassistent 

 

 informatie 

 kennis delen 

 consultatie 

 observatie 

 onderzoek 

X Plusklas 

X NT2 

X gedragsspecialisten  

X trajectbegeleider 

X SKOBOS-academie 
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2. 

Ondersteuning op school door 
interne deskundigen:  

Gedragsspecialist 
 

 

3. 

Ondersteuning op school door 
externe specialisten: 
Afspraken netwerkpartners 
n.a.v. 3.3 

Dyslexiebehandelaars, Taalbrug 
(Esther de Wert), 
OCL (Janneke Dijkman), CPO 
Kempenkind (Margo 
Meulenbroeks), OnsWijs 
(Marijke Creemers), GGD, 
team WIJzer, LWOE (Marjon 
Milatz) 
 

 

Zie overzicht arrangementen 

Conclusies (leerwinst op schoolniveau, trends, veranderingen, benodigde expertise) t.a.v. extra ondersteuning: 

Alle arrangementen leveren zeker iets op: op leerling-niveau, individueel (leerkracht) niveau en op schoolniveau. 
Er komt steeds meer kennis van aanbod/ondersteuning voor begaafde leerlingen, coachen van leerlingen en beter 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.  
Onze basisondersteuning is verder versterkt op het gebied van executieve functies,  hoog sensitieve kinderen, 
gedragsproblemen en meer-begaafde kinderen. Er is nog wel een vervolg nodig om het verder uit te bouwen naar  
het toepassen in de klassenpraktijk. 
We constateren de laatste jaren een toename van kinderen met sociaal emotionele problematiek en specifieke 
onderwijsbehoeften. Deze kinderen vertonen vaker blokkades in hun handelen (niet meer werken, weglopen uit 
situaties enz.) Wat betekent dit voor het handelen van de leerkracht? Denk aan hoog-sensitieve kinderen, ASS, 
ADHD enz. 
Als executieve functies bij kinderen onvoldoende ontwikkeld of aanwezig zijn, dan kan dit kinderen belemmeren 
in hun ontwikkeling. Wat betekent dit dan voor het handelen van de leerkracht? Leerkracht moet meer kennis 
en vaardigheden ontwikkelen om executieve functies bij kinderen verder te ontwikkelen en te stimuleren. 
 

Wensen voor de toekomst: 
De gedragsspecialist zou meer preventief ingezet kunnen worden, zeker op groeps- en leerkracht niveau en minder 
op individueel (kind) niveau. Leerkrachten moeten meer eigenaar worden van een arrangement en de  
arrangementen moeten de leerkracht meer competent maken in het tegemoetkomen van kinderen met een  
probleem rondom gedrag.  
Een betere vertaalslag van de individuele leeropbrengsten van arrangementen naar het team. Good-practices  
standaard delen in teamvergaderingen. 
Antwoord op de vragen die we hierboven stellen. 
Onze school mag meer aandacht hebben om als lerende organisatie met een professionele cultuur, kennis te delen 
en daar in het jaarplan ruimte voor te maken (vergaderingen, studiedagen, bouwoverleg, intervisie, overdracht). 
Ook elkaar aanspreken op het nakomen van gemaakte afspraken is hier een voorbeeld van. 
 

 

4. Specifieke voorzieningen  

Beschrijf hier of de school bijzondere kenmerken heeft m.b.t. gebouw, aanpak of materialen.  
Ook kan er sprake zijn van het vervullen van een specifieke functie, bijvoorbeeld schakelklassen. 
 

Voorziening  Nee Ja Bij  “JA”   nadere omschrijving 

Materialen  X  Dagtaken, methodes ten aanzien van het bieden van ondersteuning aan 
NT-2 kinderen en  Kurzweil. 

ICT in het onderwijs ( o.a. Snappet rekenen ). 
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5. Ambities en ontwikkeldoelen 

In hoofdstuk 3 is omschreven welke mogelijkheden de school nu heeft om basisondersteuning  en extra 
ondersteuning te geven. In dit hoofdstuk geeft de school aan welke ondersteuningsmogelijkheden de 
school in de nabije toekomst gaat ontwikkelen en welke activiteiten zij onderneemt om dit te gaan doen en 
hoe dit past binnen de totale schoolontwikkeling. Dit kunnen dus activiteiten zijn die gericht zijn op: 

A. Op orde brengen van de basisondersteuning. 
B. Verbreden en of verdiepen van  de basisondersteuning (uitbreiding van preventieve en licht 

curatieve interventies zoals opgenomen in de tabel van paragraaf 3.3). 
C. Verbreden en verdiepen van de extra ondersteuning (zie de overige interventies zoals opgenomen 

in de tabel van paragraaf 3.3)  
 
Onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het schoolplan en gerelateerd aan de 
ankerpunten basisondersteuning. 
 

Ambities 

<korte omschrijving van de ambities van de school met betrekking tot passend onderwijs gekaderd binnen de 
ambities van passend onderwijs van het schoolbestuur waar de school onder valt> 

- Verdere implementatie en borging van Snappet! rekenen in de groepen 4 t/m 8. We willen Snappet! zo 
inrichten dat kinderen op hun eigen niveau werken aan de lesdoelen van die dag. In de toekomst willen we 
naar de werkwijze van Snappet! waarbij de kinderen werken aan hun eigen doelen, aansluitend bij de 
kerndoelen van TULE SLO. 

- Voortzetting traject voor de groepen 1 t/m 3 wat betreft OntwikkelingsGerichtOnderwijs (OGO). Werken 
vanuit thema’s vanuit betekenisvolle activiteiten met volop ruimte voor initiatieven van de kinderen vanuit 
bedoelingen (leerlijnen) van leerkrachten. 

- Implementeren protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en dyscalculie 

-Professionalisering gericht op: 
Passend klassenmanagement gericht op zelfstandig werken, zelfsturing en samenwerken ook met behulp van 
coöperatieve werkvormen  

 

Aanpak  X Basisregels hangen zichtbaar door de school. Regels en consequenties zijn  
besproken met leerlingen 

Borgingsdocument sociale en emotionele ontwikkeling, waarin afspraken 
staan over de pedagogische interventies (gericht op groepsvorming, Fides 
symbolen, symbolen Wijzer in executieve functies en groepsvormende 
activiteiten). 

 

Gebouw  X Ruime speelplaats met veel aandacht voor allerlei speelmogelijkheden voor 
kinderen. Groot speelleerplein waar kinderen alleen of samen werken. Een 
stiltelokaal waar kinderen in stilte kunnen werken. Werkplekken voor 
kinderen op de gang. Een lift in het gebouw en het gebouw is 
rolstoeltoegankelijk! Ruimtes in de school waar ondersteuners werken met 
kinderen. We beschikken over een eigen gymzaal. 

Anders         
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-Opbrengstgericht passend onderwijs, professionalisering voor het gehele team (het leren duiden van data om 
je onderwijs nog meer passend te maken); opstellen en werken met streefdoelen 

- Verbeteren kwaliteit kernvakken: rekenen, taal, technisch lezen en begrijpend lezen 

 
 

Ontwikkeldoelen 

Nr. Ontwikkeldoel Activiteiten Tijdpad 

A.  Verbreden en verdiepen basisondersteuning 

A.1 Implementatie en borging 
Snappet! rekenen groep 4 t/m 8 

Alle teamleden volgen scholing. 

Teambreed afspraken maken 

Lesobservaties en collegiale 
consultaties 

2019-2020 

A.2 Ontwikkelingsgericht werken 
groep 1 t/m 3 

Scholing via Isabelle Vingerhoets 
van de Activiteit. 

Teambreed afspraken maken. 

Thema’s gezamenlijk voorbereiden 
en evalueren. 

Aanschaf en implementatie Horeb. 

Observaties expert jonge kind. 

Collegiale consultatie. 

2019-2020 

A.n    

B.  Verbreden en verdiepen extra ondersteuning 

B.1 Protocol ERWD Invoeren en implementeren 
protocol 

2019-2020 

B.2 Meer inzicht krijgen in hoog 
sensitieve kinderen. 

Opleiding Sensi-kids gevolgd en nu 
verder implementeren 

2019-2020 

B.3 Professionalisering leerkrachten 
om nog beter tegemoet te 
kunnen komen aan de onderwijs-
behoeften van de kinderen. 

Professionalisering hele team 
m.b.t. opbrengstgericht passend 
onderwijs 

SKOBOS academie en of 
schoolbrede professionalisering 

 

 
Starten in schooljaar 2019-2020 

2019-2020 

Bijlage 1 

Bijlage 1 
Indi- 
cator 

Indicator 
inspectie KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN 

Kwalificatie op 
3-puntsschaal: 
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o     v      g      

 OP Onderwijsproces        
1.1 
 

 OP1 Aanbod.  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en 

samenleving.  
    X   

1.2  
 

 OP2 Zicht op ontwikkeling.  

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat 
zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 

    X 

1.3 
 

 OP3 Didactisch handelen   

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat 
tot leren en ontwikkelen. 

  X     

1.4 
 

 OP4 (Extra) ondersteuning   

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, 

ondersteuning en begeleiding.  
  X     

1.5  OP6 Samenwerking  

De school werkt samen met relevante partners om het 

onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.  
    X   

1.6 
 

 OP8 Toetsing en afsluiting   

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.       X   

1.7  Eigen aspecten van kwaliteit m.b.t. onderwijsproces:  

        

2 sk Schoolklimaat 
       

2.1 
 

 SK1 Veiligheid   

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving 

voor leerlingen.  
    X   

2.2 
 

 SK2 Pedagogisch klimaat   

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.     X 

2.3  Eigen aspecten van kwaliteit m.b.t. schoolklimaat:  

 

 
       

3 OR Onderwijsresultaten 
       

3.1 
 

 OR1  Resultaten  

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten 
minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 

    X   

3.2 
 

 OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke 
competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde doelen. 
 

  X     

3.3  OR3 Vervolgsucces   

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school 
is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de 
school.   

    X   

3.4  Eigen aspecten van kwaliteit m.b.t. onderwijsresultaten:  
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4 KA Kwaliteitszorg en ambitie        
4.1 
 

 KA1 Kwaliteitszorg  

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.   

    X 

4.2 
 

KA2 Kwaliteitscultuur  

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele 
kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 

    X 

4.3 
 

KA3 Verantwoording en dialoog   

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk 
en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten 
en voeren daarover actief een dialoog. 

    X   

4.4  Eigen aspecten van kwaliteit m.b.t. kwaliteitszorg en ambitie:  

 

 
       

5 FB Financieel Beheer        
5.1 
 

 FB1 Continuïteit 

Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere 

termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
    X   

5.2 
 

 FB2 Doelmatigheid  

Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de 
onderwijsbekostiging. 

    X 

5.3 
 

FB3 Rechtmatigheid  

Het bestuur verwerft en besteedt de onderwijsbekostiging 

conform wet- en regelgeving.  
    X   

5.4  Eigen aspecten van kwaliteit m.b.t. financieel beheer: 
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Bijlage 2 
 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp functioneert   

  Beleidskader: 
Jaarschijf 
17/18 
(hoofdstuk 3) 
jeugdhulp 
toegepast 

Aansluiting 
onderwijs 
en 
jeugdhulp  
functioneert  

Procedure / 
werkwijze 
vastgelegd 

Gezamenlijke ontwikkelpunten 
vastgelegd 

1. Organisatie 
 

x ja 

 nee 

x ja 

 nee 

x ja 

 nee 

x ja 

 nee 

  Generalist jeugdhulp Ouders 

2. Deelnemers structureel: 
participatie en bijdrage 
adequaat en voldoende  

X ja 

 nee 

 

X ja 

 nee 

 

  Specialist jeugdhulp Leerplicht  Leerlingenvervoer  

3. Deelnemers incidenteel: 
participatie en bijdrage 
adequaat en voldoende 

X ja 

 nee 

 

X ja 

 nee 

 ja 

 X nee 

 
 

 Netwerk Ondersteuning Betaald uit:  

 Beschikbare 
deskundigheid van 
elders    (soort benoemen;  

                             geen bedrijfsnamen) 

JW WLZ ZVW Overig Ketenpartners  
(binnen en buiten onderwijs) 

 

1. Onderwijs in de 

groep 

logopedist 

fysiotherapeut 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

  x Schoolmaatschappelijk werk 
  x LEV / team WIJzer 

  x GGD 

  x GGZ 

  x Revalidatie(kliniek) 

  x (Kinder)Ziekenhuis 

  x Wetenschap/Kenniscentra 

  x Taalbrug 

  x Kentalis 

  x Herlaerhof 

  x Leyparck Tilburg 

 x CPO Kempenkind 
 x  LWOE( Landelijk werkverband    
onderwijs en epilepsie). 

 x Xperto en Marant (dyslexie) 

 x Hands Up 

 

  

2. Ondersteuning in 

de groep  

ergotherapeut 

ondersteuner vanuit PGB 

 

   x 

 

 

x 

 

  x 

 

3. Ondersteuning op 

school door interne 

deskundigen/specialist

en 

behandeling ernstige 
enkelvoudige dyslexie 

onderzoek  

schoolpsycholoog 

sociale 
vaardigheidstraining 

orthopedagoog 

 

remedial teacher 

 

   x 

 

 x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

4. Ondersteuning op 

school door externe 

specialisten 
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Bijlage 3 
 
Afkortingen 
 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 
SWV Samenwerkingsverband 
PO Primair Onderwijs 
MR Medezeggenschapsraad 
GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
MT managementteam 
BO basisondersteuning 
EO extra ondersteuning 
IVO (velden) Indicatie vanuit onderwijsbehoefte 
OP Onderwijsproces 
SK Schoolklimaat 
OR Onderwijsresultaat 
KA Kwaliteitszorg en ambitie 
FB Financieel Beheer 
JW Jeugdwet 
WLZ Wet Langdurige Zorg 
ZVW Zorgverzekeringswet 
TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

 
 


