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1 Inleiding

1.1 Inleiding

In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school.
Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan
leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de
wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’.
Deze nieuwe versie wordt in het aankomende jaar verder geactualiseerd en aangepast.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 85476

Bevoegd gezag Stichting voor Christelijk Onderwijs Harderwijk

Bestuurder Dhr. F.H. ten Klooster

Adres + nr: Veldkamp 33

Postcode + plaats: 3843 BG Harderwijk

E-mail info@vco-harderwijk.nl

Telefoonnummer 0341-431479

Website www.stichtingvco.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 20HJ

Naam school: Basisschool De Brug

Directeur Rob van Leijenhorst

Adres + nr: Piet Heinlaan 22

Postcode + plaats: 3843 EZ Harderwijk

E-mail info@cbs-de-brug.com

Telefoonnummer 0341-416576

Website www.cbs-de-brug.com
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Gegevens van het SWV

 

Naam SWV:  Zeeluwe

Datum vaststelling SOP:  

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 Sterk pedagogisch klimaat  Er is groei mogelijk bij de doorgaande lijn 

 warm welkom voor kinderen en ouders  Opbrengsten van CITO

 Oog en oor voor de verschillende onderwijsbehoeften
van het kind

 Feedback geven aan elkaar

 Gemotiveerd team met een flexibele instelling  Beperkte ruimte

 Breed onderwijsaanbod  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

 Het creëren van een doorgaande lijn  Het vertrek van gezinnen met een hoger
opleidingsniveau i.v.m. de beweging op de woningmarkt

 Het versterken van didactische vaardigheden door
collegiale consultaties

 Scheve verhouding westerse- en niet westerse
leerlingen

 Cyclisch reflecteren op afspraken om vervolgens te
borgen

 Hoge druk op  passend onderwijs/ grote aanwas
onderinstroom

 Aantrekken van nieuwe gezinnen Veranderen van gewichtenregeling van de overheid

 Voorkomen dat we extern attribueren  Het heroverwegen van Gemeentesubsidies

 Benutten van talenten van leerlingen en leerkrachten  Verwatering van de Christelijke identiteit

 Samenwerken in versterken van elkaar in de
doorgaande lijn.

 

Deze gegevens worden geactualiseerd bij de
samenstelling van het nieuwe schoolplan vanaf januari
23.

 

3.2 Ambities

We hebben de ambitie om alle kinderen, waarvan de ouders graag willen dat ze bij ons op school onderwijs volgen,
passend onderwijs* te geven. Voorop staat dat we als school moeten kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften en
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de hulpvraag van de leerling. Incidenteel kan het voorkomen dat we een leerling geen passend onderwijs kunnen
geven. Door het voortdurend individueel bekijken van de mogelijkheden van de leerling en de mogelijkheden van de
school, willen we hier zorgvuldig mee omgaan (hulpvraag). Ook na de aanmelding en inschrijving van een leerling zal
bij de zorgbespreking telkens gekeken worden of we passend onderwijs kunnen blijven bieden. Middels het verder
bekwamen in het HGW en het werken met KANVAS hopen we onze mogelijkheden uit te breiden. 
*  Alle leerlingen moeten een plek krijgen op onze school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet
passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Wij bieden
daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer-of gedragsproblemen. 

Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Lukt dat niet op onze school dan moet er een school worden
gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Met passend onderwijs willen wij bereiken dat:
* alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen
* een kind naar een regulieren school gaat als dat kan
* een kind naar het speciaal onderwijs gaat als het intensieve begeleiding nodig heeft. 
* scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat
* de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
* kinderen niet langdurig thuis komen te zitten. 

Voor een beschrijving van de ambities verwijzen we naar heit jaarplan. Het kent de volgende hoofdthema's:
1. omgaan met verschillen/differentatie (zie ook een uitwerking hiervan in het volgende hoofdstuk)
2. Versterken van leesonderwijs en woordenschat (LOGO3000)
3. Rekenen waaronder de implementatie van Getal en Ruimte jr.
4. Overgang groep 2<>3
5. Burgerschap

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

Ons onderwijs-en ondersteuningsconcept en – structuur

In ons onderwijs willen we leerlingen ondersteunen in hun proces tot

.. zelfstandige mensen, die in toenemende mate zelf keuzes kunnen maken en steeds meer ontdekken over hun
aard en talenten en deze kunnen inzetten voor mensen om hen heen, door wilsontwikkeling, zelfsturing en
verantwoordelijkheid; Zelfstandig werken is onderdeel van het kunnen omgaan met verschillen traject. 

.. sociale burgers , die zich weten te verhouden tot verschillende tradities en normen/waarden, terwijl wij ze het
onderwijs vormgeven vanuit de christelijk levensovertuiging, door samenwerking, aandacht voor de ander en omgaan
met conflicten;

.. gekwalificeerde arbeidskrachten , die aan het eind van de basisschool de 1F/2F-leerstof geleerd en geoefend
hebben in afstemming met hun eigen mogelijkheden, door motivatie, instructie op behoefte, feedback.

We gaan ervan uit dat:

- De klas een groep is, waarin iedereen een plek heeft en saamhorigheid beleefd wordt. In een schooljaar wordt
verder ontdekt welke kwaliteiten er zijn, wordt gesproken over hoe we met elkaar willen omgaan en hoe we zorgen
dat ieder erbij hoort.

..daarom oefenen leerlingen om samen te werken; samenwerken vraagt om het samen maken van plannen,
leiderschap, uitvoering en afstemming, omgaan met verschillende inbreng, evaluatie vaardigheden.

- Niet elke leerling hetzelfde nodig heeft; kinderen verschillen en dat zien we als iets moois. Een ongelijke aanpak is
nodig om ieder kind de kans te geven om zich te ontwikkelen. Daarom is variatie in onderwijsvormen bij ons heel
gewoon. We differentiëren in: aandacht, tijd, materialen, organisatievormen, gebruik van de ruimte en lesstof.

..daarom staat het oefenen in het verwerven van zelfstandigheid centraal; wat je zelf kan mag je zelf doen in
werkplanning, concentratie, doorzettingsvermogen en controlevaardigheden.
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- We werken aan de hand van het theoretische model onderwijs op behoefte , afgeleide van het Respons to
Instruction model. Dat betekent dat we nieuwe lesstof aanbieden met korte instructies aan alle leerlingen. Wie het
begrijpt kan vervolgens verder met de weektaak-opdrachten. Tijdens het zelfstandig (ver)werken heeft de leerkracht
tijd voor extra instructie voor kleine groepen leerlingen. Daarbij wordt vaak een andere strategie of concreet dan wel
abstracter materiaal aangeboden. Daarmee worden begripsvorming en oplossingsprocedures versterkt. Een enkele
leerling heeft daar bovenop speciale leer/leef-begeleiding nodig.

..daarom organiseren we ons onderwijs zo dat er instructies ingepland worden op behoefte, voor a) de hele klas, b) de
kleine groep, c) de individuele leerling. Deze werkwijze hanteren we voor de cognitieve én voor de sociaal emotionele
ontwikkeling.

- We een lerende organisati e zijn. Zowel als team als met de leerlingen willen we voortdurend kijken en bespreken
hoe we kunnen verbeteren. Door te reflecteren op ontwikkelingen en gebeurtenissen krijgen we inzicht in onze eigen
groei, zodat we zelf verrijkt worden.

.. daarom wordt 4 keer per jaar door de leraar samen met de intern begeleider gekeken naar de voortgang, de
planning en behoeften van individuele leerlingen, waarbij we ook de perspectieven van ouders en leerlingen
betrekken.

We streven ernaar om zelfstandigheid (persoonlijk leiderschap) en samenwerkingsvaardigheden (open leren
staan voor anderen) te oefenen als competenties in zichzelf, maar ook ter ondersteuning van het leerproces. Dat
hebben leerlingen nodig om in de maatschappij voor zichzelf te kunnen zorgen, verantwoordelijkheden te kunnen
dragen, oplossingen voor persoonlijke en maatschappelijke knelpunten te bedenken, doorzettingsvermogen te
ontwikkelen en tegenslagen op te vangen.

Om zelfstandigheid te verwerven is het nodig om verantwoordelijkheid en initiatief te stimuleren. Leerlingen krijgen
bij ons gepaste autonomie, dat is toenemend eigenaarschap over kleine of grote opdrachten. De inbreng van
leerlingen op hun eigen leerproces, op de doelen, op de vergezichten in het leven wordt belangrijk gevonden voor de
motivatie en dus aangemoedigd in reflectieve gesprekken met onze leerlingen over zichzelf en
verantwoordelijkheden: ‘wat heb jij nodig, hoe kijk je hiernaar, wat vind je hiervan, wanneer schuurt dat bij jou, hoe
zou je dit zelf kunnen oplossen, wat heb je daarbij nodig, zou je dit ook zelf kunnen aanpakken, wat heb je over jezelf
geleerd, was het een goede keuze’, zijn veelgehoorde vragen. Wij treden daarbij begeleidend op: we observeren,
luisteren en vragen. Van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’, ‘jij doet het en ik ben er bij’ naar ‘jij doet het alleen’.

Om samenwerkingsvaardigheden te verwerven is het nodig om samen met andere leerlingen aan opdrachten te
werken. Leerlingen worden bij ons begeleid om daarin te oefenen en de ander daarbij te waarderen voor diens
inbreng, maar ook te oefenen in leiderschap en volgzaamheid. ‘Hoe verloopt de samenwerking, wie heeft de leiding,
wie houdt de tijd bij, hoe lossen we conflicten op, hoe geef je tips, hoe geef je je eigen grenzen aan, wat droeg bij aan
een constructieve oplossing, wat leer je van het omgaan met tegenslagen’, zijn veelgehoorde vragen.

Monitoring:

We volgen de ontwikkeling van leerlingen, om goed te weten wat de volgende stappen zijn en waar we op moeten
letten in ons onderwijs. Welke instructie nodig is, welke ondersteuning gewenst is, welke uitdagingen in aanpak.

Het planningssysteem (LVS, methodetoetsen en leerlijnen Parnassys) beïnvloedt de zorgstructuur van onze school.
We verwerken de gegeven in de tegel ‘planmatig werken’. In Teams hangt de datamuur, dat wil zeggen dat hier een
overzicht te vinden is van alle doelen per kernvak Ook is er voor elke groep een set tegels, waarin deze doelen zijn
opgenomen, verdeeld over de methodeblokken. Binnen de tegel wordt onderscheid gemaakt tussen onvoldoende en
bijna voldoende beheersing. Daarnaast worden de leerlingen benoemd met een voorsprong (verdieping en
verbreding nodig). Restdoelen worden later aangeboden in een instructiegroep dan wel direct in het volgende blok.
Leerlingen met een eigen programma (OPP) volgen we binnen een individueel plan. Vier keer per jaar is er een
afstemmingsmoment tussen Ib-er en leerkracht.

5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen ons SWV beschikbaar is voor de leerlingen.
Hierdoor kunnen onze leerlingen onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving,
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passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra
ondersteuning nodig zijn.

Wij hebben met behulp van de nulmeting (gebaseerd op Basisondersteuning in zes stappen, Ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) vastgesteld of de aandachtspunten m.b.t. de basisondersteuning bij ons op school op orde
zijn.

5.2 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Daarnaast heeft de externe audit van oktober 2022 handreikingen gegeven naar onderzoek op de indicatoren van het
onderzoekskader van Onderwijsinspectie:

Naar aanleiding van de uitgevoerde audit, doet de auditor de volgende aanbevelingen waarmee de kwaliteit van het
onderwijs op De Brug kan verbeteren:

OR1

Resultaten NPO. Wat heeft de inspanning opgeleverd? Zijn er vooraf concrete doelen gesteld? Is de aanpak efficiënt?
Waarin kan het nog verbeteren? Voor er concrete acties worden geformuleerd is het aan te bevelen een diepgaande
analyse te maken van de opbrengsten tot nu toe. De data helpend als objectief gegeven in de onderbouwing van de
analyse.

OP3
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Betrokkenheid vergroten = leerkrachtgedrag aanpassen. Leerlingen kiezen over het algemeen de weg van de minste
weerstand. Als een leerling op verzoek een privé-uitleg van de opdracht krijgt, is het voor deze leerling minder
noodzakelijk betrokken te zijn bij deuitleg. Immers, er komt toch een privé-uitleg.

De leraar kan dit gedrag ombuigen door de hulpvragende leerling als antwoord vragen te stellen. Met deze vragen
heeft de leraar tegelijk een spiegel van zijn/haar eigen uitleg. Dit kan helpend zijn om de uitleg aan te passen en meer
te laten aansluiten bij de instructiebehoeften van de leerlingen.

Eigenaarschap / Leerdoelen / Succeservaringen (Feedback)

Leerlingen zullen het meest op ‘aan’ staan als ze zelf gemotiveerd zijn om te leren. Voorwaarde is dat leerlingen
vertrouwen hebben in het eigen kunnen. Voor dat vertrouwen is de leraar de succesfactor. Door persoonlijke
feedback op productgericht, procesgericht of zelfregulerend-gericht zal de leerling meer zicht krijgen op eigen talenten
en kwaliteiten/vaardigheden.

Lesdoelen zijn algemeen (het middel) om de persoonlijke leerdoelen te kunnen formuleren en bereiken.

Aanbod 1F – 2F/1S specifiek inzetten vanaf groep 6 leergroei betrekken + ZL > ZVL

Basisvaardigheden van groep 3 t/m 5 methode gebonden toetsen analyseren + ZW

Voorwaarden voor leren groep 1/2 observaties analyseren + ZVW

SKA2

Om in Covey-taal te spreken: ‘Houd de zaag scherp!’ De cultuurverandering is fullspeed gerealiseerd. Deze omslag
heeft onderhoud nodig om de ingezette veranderingen in het totale schoolsysteem te borgen.

Leraren kunnen veel van elkaar leren door gericht te kijken in de praktijk. De professionele dialoog kan ingezet
worden om het gesprek over de observatie zo effectief mogelijk te laten zijn voor alle partijen.

Deze audit is schoolbreed als positief ervaren. De gesprekken met mevr. Meindertsma waren gericht op waar
verbetering mogelijk was, vanuit een waarderende insteek. Wij hebben ons verhaal kunnen doen. We konden
toelichting geven op de gekozen doelen. Het rapport geeft ons de overtuiging op de goede weg te zijn, maar zijn ons
bewust van de benodigde aanscherpingen en doelen.

1. Het uitwerken van aanbod vanaf groep 6 gericht op 2F en 1S – Hier is een begin in gemaakt.

2. Diepgaande analyse met aanbevelingen voor leerkracht-handelen – diep (leren) analyseren komt voor alle intern
begeleiders en directeuren aan bod in een studiedag op 25 november 2022. Aan de hand daarvan bepalen we de
vervolgstappen die zich richten op aanbevelingenaan de leerkracht.

3. Doorgaande lijn zelfstandig werken – zelfstandig leren – zelfverantwoordelijk lerenDoorgaande lijn differentiatie –
afstemming – Dit was al deels uitgewerkt in onze kwaliteitskaart ‘Hoe wij werken’. We beseffen dat het in deze fase
nog teveel leerkracht gestuurd is en werken het zelfverantwoordelijk leren verder uit. Daarbij nemen we de
aanbeveling mee om meer de focus op het ‘leerdoel’ te leggen, dan de ‘lesdoelen’. De werkgroep ‘Omgaan met
verschillen’ werkt dit uit en houdt rekening of de onderwijstijd voor iedereen dezelfde moet/kan zijn. Er wordt ook dit
jaar gefaciliteerd in het ‘leren van elkaar’ en wordt beeldcoaching ingezet.

4. Lesuren afstemmen op kenmerken van de leerlingen & onderwijsbehoefte – zie 3.

5. Leerlingen actief betrekken bij de groepsdynamiek – was al in het vorig jaar een belangrijk thema. We bestuderen
de aanbeveling voor ‘Groepsdynamisch onderwijs’.

6. Burgerschap uitwerken met doelen per groep (doorgaande lijn) – staat op het jaarplan enwordt middels een
academische werkplaats binnen VCO begeleid.

7. Resultaten – Rekenen en begrijpend lezen laten (nog) een zorgelijk beeld zien. Weliswaar bekijken we de groei bij
Cito LVS. Dieper analyseren (zie 2) kan laten zien, waar in het aanbod, instructie of begeleiding er bij Cito groei kan
zijn. In de afgelopen twee jaren hebben wij de focus vooral gelegd op de methodes, om van daaruit beter aan te
sluiten op de leerlingen. De door ons gebruikte ‘tegel’ helpt daarbij. Deze manier van werken geeft meer betekenis
voor leerling en leerkracht. Al is het nu nog meer gericht op een ‘lesdoel’ in plaats van een ‘leerdoel’. Op het jaarplan
staat nu ‘lezen’ centraal. Na woordenschat – waaronder de implementatie van LOGO3000 van 1-6 – ligt de focus nu
op leesmotivatie en begrijpend lezen. Hierbij hebben we begeleiding van Harald Weessies en Elien Huizer en werken
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we samen met de Bieb.

8. Handhaven van de professionele leer- en verbetercultuur – we kregen terug dat we in heel korte tijd een
cultuuromslag hebben bereikt, waarin de professionele dialoog meer centraal is komen te staan. Daar mogen we trots
op zijn, maar weten dat het ook kwetsbaar kan zijn. Maar de druk die kort na de zomer ontstond in de aanloop naar
deze audit, maakte snel plaats vooreen zelfbewust ‘kom-maar-op-gevoel’. We konden – toen het erop aan kwam – er
samenpositief op insteken.

6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Wij verzorgen een breed aanbod met gevarieerde en creatieve workshops
van 1-8

OP1 - Aanbod

Wij laten kinderen leren en werken in onze schooltuin OP1 - Aanbod

Wij verzorgen taallessen aan ouders met een migratieachtergrond OP4 - (Extra) ondersteuning

Wij hebben een taal-o-theek OP1 - Aanbod

Onze stuurgroep ontwikkelt beleid met als doel de opbrensten te verhogen. OP2 - Zicht op ontwikkeling

Wij hebben een bewezen goed pedagogisch klimaat als Kanjerschool SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Wij bieden onze leerlingen een aanbod gericht op burgerschap. OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Wij bieden gericht aanbod en aandacht aan kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong zowel in- als buiten de klas vanaf groep 1.

OP1 - Aanbod

Op onze school bieden wij een impulsklas, om leerlingen die op een
bepaald vakgebied een ontwikkelingsachterstand, maar ook groeipotentie
hebben, extra onderwijstijd aan te bieden.

OP1 - Aanbod

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. De belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van onze
leerlingen zijn: 
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  Analyse

Van de 170 zijn er 34 Lln met gescheiden ouders.
46 van de 170 lln hebben een dubbele nationaliteit. Binnen deze groep zien we veel spraak/ taal problemen.
Met name woordenschat, taalbegrip en zinsbouw.
Bij 28 lln is het Iq relevant voor de problematiek. Bij een groot deel van deze lln is er sprake van een lagere
intelligentie. Binnen de huidige groepen 8 zien we een groot aantal van deze lln terug (11). Bij de NIO zien we
dat 4 lln lager scoren dan 80. 15 lln scoren tussen de 80-90.
Thuissituatie: Er wonen veel gezinnen met een sociaal minimum inkomen als ook een ouder gezinnen.
Sociaal emotionele problemen worden verder geanalyseerd binnen kanvas via leerkracht en/of
leerlingvragenlijsten en het sociogram. Daarnaast voeren we kindgesprekken.

  Conclusies

We moeten veel extra aandacht besteden aan het woordenschat onderwijs en de taalontwikkeling
Intensief contact met ouders en externen is nodig.
Het lager sociaal niveau in gedeeltes van de wijk, heeft invloed op het uitstroomniveau.

 Interventies

Schoolniveau

Groepsniveau
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2022

Op het moment dat lln problemen ervaren door de scheiding dan wordt dit besproken tijdens het consult met
CJG en kan een training (alles is anders) ingezet worden.
Elke 6/8 weken gesprekken met CJG/GGD. Ouders kunnen geholpen worden bij problemen in het gezin,
hulpvragen over het kind. We brengen als school ouders en kinderen in contact met het CJG. We werken met
een inloopspreekuur.
Groep 1 t’m 8 inzet kanjer Training, kanvas
We starten het schooljaar met een informatiegesprek met ouders waarbij ouders vertellen over hun kind. We
voeren 2 x per jaar kindgesprekken (groep 3 t’m 8) wanneer nodig incidenteel vaker.
2 x per jaar afname Kanvas, sociogram en pestvragenlijst.
Screening door school logopediste van de GGD. Verwijzing naar logopedie en samenwerking logopedist en
leerkacht.
Op donderdagochtend hebben we een taalcoach voor taalondersteuning vanuit de GGD.
Coaching enkele individuele lkr.
Rt die ingezet voor dyslexie/ opp en overige cognitieve problemen
Vanaf groep 1 inzet bereslim, vanaf middengroep 2 Bouw voor risico lln op lezen/ spelling.
Schakelklas.
Nauwe samenwerking met GGZ psycholoog Ieke de Reus van VCO Harderwijk/ Hierden.
Inzet RT voor sociaal emotionele problematiek binnen school. (ERT)
Inzet taal- o- theek
 Ouderlessen
NPO gelden worden ingezet voor extra begeleiding

* Dyslexie: Nier gediagnosticeerd omdat het geen Ernstig Enkelvoudige Dyslexie, daardoor geen vergoed onderzoek
mogelijk, alleen op eigen kosten van ouders. Wel lees of spellingzwak door lichtere vorm van dyslexie. Of kinderen
die in het traject zitten maar nog geen onderzoek hebben gehad.

*Cognitie: Indien IQ relevant is voor problematiek, Ontwikkelingsvoorsprong, ontwikkelingsachterstand.

*Thuissituatie: Financiële problemen, verslaving, ziekte gezinsleden, misbruik, overlijden.

*Sociaal-emotionele problemen: Faalangst, werkhoudingsproblemen, fixed mindset, sociaal incompetent.

Bijlagen

1. leerling kenmerken

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 12 2 6

2 17 2 8,5

3 25 1 25

4 21 1 21

5 20 1 20

6 22 1 22

7 19 1 19

8 35 2 17,5

Totaal 171 9 19
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2021 / 2022 36,06 36-37 5,17 36,25 
19/20 - 21/22

36-37 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 36,37 36-37 5,24

2019 / 2020 36,31 36-37 5,48

8.3 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

Norm '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen leerjaar 3 32 21 21 23

Aantal kleutergroepverlenging 4 0 1 2

% Kleutergroepverlenging 12% 12,5% 0% 4,8% 8,7%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 165 152 147 142

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 8 3 3

% Doublures leerjaar 3-8 0% 5,3% 2% 2,1%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 0,63% 2,52% 3,68% 2,08%

Aantal versnellers 5 0 0 0

% Versnellers 3% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 208 200 200 184

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 4 4 10 2

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 1,9% 2% 5% 1,1%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

Doorstroom

'20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen met een arrangement 1 2

TOTAAL 1 2

8.4 Verwijzingen
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Uitstroom

Reden van
uitschrijving '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op
school

208 200 200 184

Uitstroom Schoolverlater 28 22 22 0

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 4 4 0

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 2 5 4 0

Zij-uitstroom Speciaal onderwijs 0 1 0 0

Zij-uitstroom Verhuizing 7 5 4 3

TOTAAL 37 37 34 3

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

Reden van uitschrijving -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Zij-uitstroom Verhuizing - - 1 - - 1 1 - - -

TOTAAL 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

8.5 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.

Instroom

School van herkomst '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 208 200 200 184

Instroom 5 1 6 0

Instroom 23 22 15 9

Zij-instroom BAO 5 1 6 0

Zij-instroom geen 23 22 15 9

TOTAAL 28 23 21 9

Instroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7

Instroom 7 - - - - - -

Zij-instroom geen - 1 - - - - 1

TOTAAL 7 1 0 0 0 0 1

8.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 208 200 200 184

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%
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Thuiszitters

'20-'21

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 1

TOTAAL 1

8.7 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 208 200 200 184

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 6 6 11 6

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'20-'21

(Zeer) moeilijk lerend 8

TOTAAL 8

8.8 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 36,4 36,3 -

Schoolwegingscategorie 36-37 36-37 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

-

Aantal leerlingen 21 / 21 19 / 19

Aantal leerlingen ontheffing 1 3

Score 529,9 526,1 -

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% 100% -

1F Taalverzorging 90,5% 100% -

1F Rekenen 76,1% 63,2% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen 38,1% 47,4% -

2F Taalverzorging 28,6% 31,6% -

1S Rekenen 19% - -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 92% 90,1%

1S/2F - gem. van 3 jaar 33,3% 33,3%
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

Analyse en conclusies

Analyse op groepsniveau:
Signaleringswaarde
1F: 85%
De Brug scoort:
Lezen: 100 (landelijk 98) doel gesteld op 90 % dus gehaald. Taalverzorging 100, doel gesteld op 90, landelijk
gemiddeld 97. gehaald. Rekenen: maar lln hebben 1 F gehaald. Percentage 63, doel gesteld op 85, niet gehaald.
1s/2F: 35,7 %
De Brug scoort:
Lezen: 47, doel gesteld 36 dus doel gehaald. Landelijk gemiddelde 73
Taalverzorging 32, doel gesteld 32. Precies gehaald. Landelijk gemiddelde 62
Rekenen niemand gehaald. 0 %. Doel gesteld op 20. Landelijk gemiddelde 44
Bij het percentage behaalde referentieniveaus (gem. van 3 jaar)
1F: 1f 90,1
1s/2F: 33,3
• Rekenen: Niemand heeft de 1s doelen gehaald. De hoge instap van G en R maakte dat we terug zijn gegaan in
de stof. Veel niveau verschil binnen de groep. Door terug te gaan in de stof hebben de leerkrachten gaten kunnen
dichten. De sterkere rekenaars ervaarden ook de hoge instap. Dit maakte lln onzeker, ook bij deze lln zijn we
teruggegaan in de stof. Deze lln hadden sneller door de stof gemoeten. Hier is onvoldoende voor gekozen door
de grote verschillen binnen de groep.
• Rekenen: veel uitval op verhoudingen en verbanden. Dit zien we ook bij het toepassen van G en R (toets deel
2). We merken dat rekentaal onvoldoende wordt begrepen door de lln. Hier gaan we schoolbreed op inzetten.
Rekentaal visueel maken per rekenblok (logo 3000) --> actie schooljaar 2022-2023. Inzet op begripsvorming
d.m.v. de vertaalcirkel.
• Sterkere rekenaars vallen tegen. Lln schatten zich hoger in (kiezen voor weinig instructie) maar hebben ook
gerichte instructie nodig op bepaalde doelen. Leerkracht heeft hierin regie. Logboek gerichter hierop inzetten.
• 7 lln scoren lager dan verwacht, 13 lln scoren naar verwachting, 2 lln scoren hoger dan verwacht.
• Nonchalante houding en niet deelnemen aan verlengde instructie: hoe werken aan deze houding? We willen
werken met een gepersonaliseerde weektaak met daarin instructie momenten voor alle niveau groepen. Zeker
ook de 1S instromers.
• Weektaken kunnen gericht ingezet worden op uitval of juist breder/verdiepter aanbod bareka/ toetsen van
rekenen/ junior einstein. 

8.9 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Basisschool De Brug

Ondersteunings Profiel 2022-2023 15



 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2020 / 2021 36-37 85% 35,7% 94% 35,7% 92% 33,3% 64%

2021 / 2022 36-37 85% 35,7% 90% 35,7% 90,1% 33,3% 14%
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Analyse en conclusies

Op basis van van de NIO en de analyse van de eind toetsen van groep 7 verwachten we een grote uitstroom naar
basis (9 lln waarvan 3 pro-basis). 
3 lln basis-kader. 6 lln tl en 4 havo/vwo. 
De doelen op 1F moeten haalbaar zijn maar 1S/2F worden voor veel leerlingen lastiger.
score: 526,1

Signaleringswaarde
1F: 85%
De Brug scoort:
Lezen: 100 (landelijk 98) doel gesteld op 90 % dus gehaald.
Taalverzorging 100, doel gesteld op 90, landelijk gemiddeld 97. gehaald.
Rekenen: maar lln hebben 1 F gehaald. Percentage 63, doel gesteld op 85, niet gehaald.

1s/2F: 35,7 %
De Brug scoort:
Lezen: 47, doel gesteld 36 dus doel gehaald. Landelijk gemiddelde 73
Taalverzorging 32, doel gesteld 32. Precies gehaald. Landelijk gemiddelde 62
Rekenen niemand gehaald. 0 %. Doel gesteld op 20. Landelijk gemiddelde 44

Bij het percentage behaalde referentieniveaus (gem. van 3 jaar)
1F: 1f 90,1
1s/2F: 33,3

Eindtoets groep 8:
Analyse op groepsniveau:

• Rekenen: Niemand heeft de 1s doelen gehaald. De hoge instap van G en R maakte dat we terug zijn gegaan in
de stof. Veel niveau verschil binnen de groep. Door terug te gaan in de stof hebben de leerkrachten gaten kunnen
dichten. De sterkere rekenaars ervaarden ook de hoge instap. Dit maakte lln onzeker, ook bij deze lln zijn we
teruggegaan in de stof. Deze lln hadden sneller door de stof gemoeten. Hier is onvoldoende voor gekozen door
de grote verschillen binnen de groep.
• Rekenen: veel uitval op verhoudingen en verbanden. Dit zien we ook bij het toepassen van G en R (toets deel
2). We merken dat rekentaal onvoldoende wordt begrepen door de lln. Hier gaan we school-breed op inzetten.
Rekentaal visueel maken per rekenblok (logo 3000).
• Sterkere rekenaars vallen tegen. Lln schatten zich hoger in (kiezen voor weinig instructie) maar hebben ook
gerichte instructie nodig op bepaalde doelen. Leerkracht heeft hierin regie. Logboek gerichter hierop inzetten. Lln
meenemen in het proces en zelf actief maken. Lkr coacht.
• 7 lln scoren lager dan verwacht, 13 lln scoren naar verwachting, 2 lln scoren hoger dan verwacht.
• Nonchalante houding en niet deelnemen aan verlengde instructie: hoe werken aan deze houding? We willen
werken met een gepersonaliseerde weektaak met daarin instructie momenten voor alle niveau groepen. Zeker
ook de 1S instromers.
• Weektaken kunnen gericht ingezet worden op uitval of juist breder/verdiepter aanbod� bareka/ toetsen van
rekenen/ junior einstein.

Actieplan voor 2022-2023:
- gerichter inzetten op 1F en 1S doelen. Aanbod intensiveren indien nodig binnen de weektaak;
- Inzetten op rekentaal (logo 3000) en begripsvorming (vertaalcirkel)
- lln inzicht geven in eigen leerproces d.m.v. kind-gesprekken en bewust werken aan doelen (Waar sta jij m.b.t.
dit doel, waar gaan we naartoe, wat is daarvoor nodig).

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek
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Onze school beschikt over de volgende voorzieningen  

Invalidentoilet  

Stil werken ruimte  

Spel ruimte  

Rustruimte(s)  

Keuken voor de leerlingen  

Tuin voor de leerlingen  

9.2 Organisatorisch

Onze organisatie:
De leerlingen zijn ingedeeld in leerstofjaargroepen. Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan wordt om leerlingen zo
lang mogelijk bij de groep te houden. Met name door verlengde instructie maar ook door het intensiveren van het
lesprogramma voor een bepaald vakgebied. We bieden verdiepings-, herhalings- en verrijkingsstof indien nodig.
Daarnaast hebben een plusgroep binnen de school. Soms wijken de mogelijkheden van kinderen zover af van het
gemiddelde van de groep, dan we (via handelingsplannen en eigen leerlijnen) individuele programma's opstellen en
uitvoeren. Wanner we met een eigen leerlijn werken stellen we voor een kind een ontwikkelingsperspectief op, een
OPP.
Kwaliteitszorg :
Onze kwaliteitszorg is weergegeven in een kwaliteitskalender. Een aantal onderdelen uit deze kalender lichten we
hieronder toe.
De groepsbespreking:
Vier keer per jaar staat er een groepsbespreking gepland. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de stand
van zaken binnen de groep. Het planmatig werken staat hierbij centraal. De cito resultaten van mei/juni en van
januari/februari worden geanalyseerd. Er wordt besproken welke vorm van instructie en verwerking de leerling in deze
groep nodig hebben. We kijken hierbij nsar de resultaten van de methode analyse en van de citoresultaten. Bij de
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kleutergroepen staan de leerlijnen van Parnassys centraal. Bij de citoresultaten kijken we vooral naar de
vaardigheidsscore van een kind en of hij/zij groei heeft laten zien. We maken een foutenanalyse en bespreken de
benodigde interventies. Hierbij kijken wat we naar wat de leerkracht, de ouders en of de remedial teacher kunnen
gaan doen. We kijken ook naar de leerlingen die de leerstof kunnen compacten en op welke manier zij gaan verrijken.
Daarnaast bespreken we het sociaal emotioneel functioneren van de leerlingen. De gegevens vanuit Kanvas en de
kindkenmerken worden hierbij gebruikt.
Kindkenmerken: Bij de kind kenmerken horen de volgende onderdelen:
Stimulerende factoren: Hier wordt beschreven welke positieve factoren van de leerling mee kunnen spelen in een
goede ontwikkeling van de leerling. Bijvoorbeeld gemotiveerd, zelfstandig, doorzettingsvermogen. Belemmerende
factoren: Hier wordt beschreven welke factoren de leerling belemmeren om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Bijvoorbeeld weinig motivatie voor het lezen vanwege dyslexie, snel afgeleid zijn, een beneden gemiddeld IQ hebben.
Onderwijs behoeften: hier wordt beschreven wat de leerling van ons nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen naar
zijn eigen vermogen. Bijvoorbeeld gesproken boeken (dyslexie), een rustig plekje, en aangepast programma.
Planmatig werken:
We werken in teams in de tegel 'planmatig werken'. De tegel wordt iedere dag open gezet en dient als
werkdocument. De stand van zaken (n.a.v. observaties uit het logboek/ n.a.v. het nakijken) wordt dagelijks verwerkt in
de tegel. De tegel geeft dus een overzicht van wie extra instructie of in-oefening nodig heeft of wie meer aankan.
Daarnaast verwerken we de resultaten van de methode en lussen we de restdoelen door. We creëren we extra
momenten voor in-oefenen, verlengde instructie op restdoelen of juist verdiepende/ verrijkende opdrachten. Dit doen
we door zelfstandig werkblokken (5-8) of Circuit (3 en 4).In Teams hangt de datamuur, dat wil zeggen dat hier een
overzicht te vinden is van alle doelen per kernvak. Ook is er voor elke groep een set tegels, waarin deze doelen zijn
opgenomen, verdeeld over de methodeblokken. Op de weektaak staan de (rest)doelen die in de betreffende periode
geoefend worden. Ook in de klas hangen de doelen. De klas als groep wordt gestimuleerd om samen alle doelen te
halen. De resultaten van de toets worden in de Tegel genoteerd (in MS Teams). Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen onvoldoende en bijna voldoend beheersing. Daarnaast worden de leerlingen benoemd met voorsprong
(verdieping-verbreding nodig). In de onderbouw wordt gewerkt met de leerlijnen van Parnassys. In MS Teams zijn
deze verwerkt in hetzelfde format als de 'tegel' voor de overige groepen.
n.a.v. de cito toetsen vullen we een analyseformulier in voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
Voor leerlingen die buiten de groep begeleiding krijgen op niveau 3 (zoals connect, ralfi) wordt een individueel plan
geschreven. Leerkrachten stellen ouders op de hoogte van de inhoud van de plannen.
Externe hulp:
Voor sommige leerlingen is het nodig om externe hulp in te schakelen. Er is een GZ psycholoog verbonden aan onze
school. Zij komt 5 keer per jaar op school voor een gesprek met de intern begeleider. Ook is het mogelijk dat zij een
pedagogisch, psychologisch of didactisch onderzoek afneemt. Het resultaat van dit onderzoek wordt besproken met
school en ouders.
Onze school beschikt over de volgende voorzieningen:

schakelonderwijs aan kinderen van groep 2 en 3
Taalondersteuning van een logopediste
Ouderbetrokkenheidslessen
maandelijks spreekuur van het CJG
schooltuin
keuken
computerlokaal
speellokaal
stilteruimte
Bieb op school (m.i.v. 2023)

10 Personeel

10.1 Specialismen

Specialisten
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Omschrijving Dagdelen Waardering

Logopedist 1.0 goed / uitstekend Beschikbaar

Onderwijsassistent(en) 14.0 goed / uitstekend

Omschrijving Dagen Waardering

Intern begeleider(s) 4.0 goed / uitstekend Beschikbaar

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

Aanmelding / Inschrijving. 
Bij aanmelding van een kind dat nog geen onderwijs heeft genoten, wordt formulier 1 meegegeven aan de ouders.
Als de aanmelding wordt geaccepteerd, dan wordt het kind in Parnassys gezet onder ‘toekomstig’.
Als het kind 3 jaar en 9 maanden is dan wordt de ouders gevraagd formulier 2 en 3 in te vullen. De IB-er begeleidt dit
proces van aanmelding.
Bij een late aanmelding vlak voor het 4e jaar of daarna worden alle formulieren tegelijk meegegeven.
Afhankelijk van de beschikbare informatie kan besloten worden tot een inschrijving op de eerste dag van de
schoolgang. Bij kinderen tot 4 jaar waar we zorg vermoeden of waar te weinig informatie beschikbaar is, kan besloten
worden tot een observatieperiode van 6 en maximaal 10 weken (dit in het geval dat er vakanties en/of ziekteweken
invallen).
Aan het einde of tijdens de observatieperiode kan besloten worden:
- Het kind zondermeer in te schrijven
- Het kind in te schrijven met aanmelding Verlengde Onderinstroom
- Het kind te verwijzen naar plaatsing bij Pactum of een andere vorm van speciaal (basis)onderwijs. In overleg met
ouders, zeeluwe en zorginstanties om het kind heen.
De kinderen die een observatieperiode doen op school worden aangemeld en op volgt onderwijs ”onbekostigd” in
parnassys gezet. Zodat deze lln. wel in een jaargroep en in parro te zien zijn. Wordt het kind daarna toegelaten op de
school dan schrijf je het kind onbekostigd uit en schrijf je hem daarna in vanaf de die datum op bekostigd.
Verhuizen
Bij verhuizen gelden dezelfde regels als bij aanmelding/inschrijving. Uitzondering is als alleen van school verhuisd
wordt, dan ligt de zorgplicht blijvend bij de school van herkomst en hoeft er geen andere school gezocht te worden
door de school waar aangemeld is. 
Ouders melden hun kind schriftelijk aan de school van hun voorkeur, deze datum wordt genoteerd door de school.
Deze school onderzoekt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school het kind geen passende plek
bieden, dan biedt deze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind geplaatst kan worden. De
school mag deze termijn één keer met maximaal 4 weken verlengen (schriftelijk en uiterlijk in de 5e week van de
onderzoekstermijn gemeld bij ouders). Het kind blijft ingeschreven op de school van herkomst totdat een andere
school bereid is hem of haar in te schrijven. Scholen moeten ouders adviseren om het kind minimaal 10 weken van
tevoren aan te melden op de nieuwe school, zodat het direct na de verhuizing kan instromen.
De eerste school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht (of de school van eerste voorkeur van ouders).
Dat betekent dat school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. De school
beoordeelt eerst of zij de leerling zelf de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dat niet het geval is, informeert zij
ouders schriftelijk en in een gesprek. Daarbij onderbouwt de school waarom zij niet tegemoet kan komen aan de
pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind. Vervolgens moet de school een andere school zoeken
die wel een passend aanbod kan bieden. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met ouders en nog steeds binnen de
termijn van 6 tot maximaal 10 weken.
Mocht op de vorige school TLV geadviseerd zijn, dan is het ook bij verhuizing, belangrijk dat de school van herkomst
die nog aanvraagt. Dit omdat deze school het hele proces van het kind en de onderwijsbehoeften in beeld heeft. De
ontvangende school zou weer helemaal opnieuw moeten beginnen met observatie, analyse en begeleiding. Dit is niet
in het belang van het kind

Kort stappenplan aanmelding
Aanmeldingsprocedure
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Als ouders van een leerling met een specifieke ondersteuningsvraag hun kind bij ons op school aanmelden, dan
hanteren we het volgende stappenplan:
Stap 0 Voordat ouders aanmelden mogen ze vrijblijvend om een informatie(gesprek) vragen
Stap 1 Ouders/verzorgers melden hun kind aan op onze school. De datum wordt genoteerd.
Stap 2 Gesprek met de ouders waarin gegevens worden uitgewisseld en wordt toegelicht hoe de school met het
aanmeldingsverzoek om zal gaan. Ouders moeten schriftelijk 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 MT/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 MT/team de verzamelde informatie bespreken.
Stap 5 De directie, Ib-er en/of MT brengt advies uit:
-plaatsen (er zijn wellicht nog vragen, verder onderzoek is nodig,) of
-afwegen van voorwaardelijke plaatsing van 10 weken, of
-niet plaatsen omdat onze school geen adequaat onderwijsaanbod kan realiseren
Plaatsingsbeslissing
Stap 6 De directie neemt een formeel besluit.
Stap 7 Daarna worden de ouders door de directie geïnformeerd over het besluit.
- Bij plaatsing: gesprek met ouders, vastleggen van de tussen de school en ouders gemaakte afspraken over de
aanpak van de leerling in de vorm van een arrangement, verdere afspraken maken over de gang van zaken.
- Informeren van ouders en kinderen.
- Bij verder onderzoek: gesprek met ouders, aanvullende informatie halen en opnieuw besluiten.
- Bij afwijzing: gesprek met ouders, motivering op schrift zetten, met ouders een passende plaats op een andere
school zoeken.

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Onze extra ondersteuning:

Bereslim- taalondersteuning

Kinderen met een taalachterstand krijgen deze extra begeleiding (voorloper op BOUW).

Bouw- taalondersteuning

Na de screeninglijst dyslectie en letterkennis, selecteren wij de kinderen die vanaf januari in groep 2
zitten voor deze ondersteuning. De begeleiding wordt door tutoren uit de bovenbouw gedaan onder
supervisie van de leerkracht.

Pilot taalondersteuning Gemeente Harderwijk

Deze ondersteuning wordt gegeven door een logopediste, die na een screening ook tot een
eventuele snelle doorverwijzing kan zorgen i.v.m. een TOS. Zij werkt in afstemming met school en de
PSZ ook met LOGO3000. Zij doet ook twee metingen (Schlichtingtest) om de groei in beeld te
brengen.
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Schakelklas

De Gemeente Harderwijk subsidieert schakelonderwijs in groep 2. De nadruk ligt op het uitbreiden
van de woordenschat en het bevorderen van de woordnetwerken. LOGO3000 wordt hierbij in de
groep aangeboden en tijdens de schakelmomenten drie keer per week in meerdere contexten
behandeld en getoets.

Taal-O-theek

We bieden taalspellen aan die door ouders/gezinnen kunnen worden geleend, met als doel de
Nederlandse taalvaardigheid positief te beinvloeden. Hierbij richten we ons op NT2, zowel als NT1
leerlingen.

Ouderbetrokkenheidslessen

Op dinsdagen zijn er twee ouderbetrokkenheidsgroepen (verschillend niveau). Daarin wordt op
laagdrempelig niveau de Nederlandse taal geoefend. Daarbij worden opvoedtips gegeven en
schoolactiviteiten besproken/uitgelegd.

Plusgroep

Vanaf groep 1 bepalen we welke kinderen met een ontwikkelvoorsprong gebaat zijn met meer
uitdaging in het onderwijs. Zoveel mogelijk wordt er in de groep gedifferentieerd. Buiten de groep
wordt extra aanbod gegeven en afgestemd met de leerkracht.

E.R.T.

Een dagdeel per week wordt deze begeleiding gegeven aan leerlingen die hulp nodig hebben op
sociaal emotioneel gebied. Dit kan zijn naar aanleiding van de Kanvas lijsten.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben

Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:
Pedagogische aanpak
Didactische aanpak
Kennis en vaardigheden van de leerkracht 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, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt.
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