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I. Inleiding 

In het wettelijke kader Passend Onderwijs wordt het schoolondersteuningsprofiel omschreven als 
“een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven”. 
 
Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de school, onder verantwoordelijkheid van de 
directeur. Dit schoolondersteuningsprofiel wordt ter advies voorgelegd aan de MR van de school. 
Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld door het bestuur van de school. Tenminste eens per vier 
jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Dit nieuwe schoolondersteuningsprofiel 
heeft een looptijd van 2020 t/m 2024. Tussentijds bijstellen en/of aanpassen van het profiel is 
mogelijk. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft een aantal functies: 

• Voor welke leerlingen kunnen wij en willen wij een passende school zijn? Deze vraag wordt 
vooral beantwoord in termen van: voor welke leerlingen met meer specifieke 
ondersteuningsbehoeften kunnen we adequaat onderwijs en begeleiding bieden binnen de 
context van onze school? 

• Om grenzen aan te geven van onze mogelijkheden aan ondersteuning. 

• Voor ouders die een school zoeken voor hun kind is het een bron van informatie om te 
onderzoeken of onze school een adequaat antwoord kan geven op de ondersteuningsbehoeften 
van hun kind. 

• Het geeft andere scholen, de besturen, het Samenwerkingsverband en andere professionals 
inzicht in welke ondersteuning wij kunnen bieden. Dat maakt onderlinge afstemming en 
samenwerking binnen de bredere context van de buurt, wijk, plaats en regio beter mogelijk. 

 
Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op beleidsstuk “Basisondersteuning 
Samenwerkingsverband Stromenland” van Samenwerkingsverband Stromenland. 
 
In dit ondersteuningsprofiel geven wij aan welke voorzieningen we hebben getroffen voor de 
ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat geeft m.n. ouders inzicht in 
wat er van onze school verwacht mag worden, gedurende de gehele basisschoolloopbaan van hun 
kind. De beschrijvingen hebben een algemeen karakter. We vinden het wenselijk en zijn altijd 
bereid om in goede samenspraak met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke 
ondersteuningsbehoefte van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden, 
maar realiseren we ons ook dat we onze grenzen moeten kennen en daarnaar moeten handelen. Wij 
staan er als het gaat om de ondersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften niet 
alleen voor. Binnen het bestuur en binnen onze regio werken we samen met tal van professionals, 
vanuit het onderwijs, maar ook vanuit terreinen als voorschoolse voorzieningen en allerlei vormen 
van welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het ondersteuningsplatform van het 
Samenwerkingsverband daarbij ook een belangrijke ondersteunende rol. Wij zijn als school dus niet 
een “op zich zelf staand eiland”, maar maken onderdeel uit van een samenwerkend netwerk van 
voorzieningen, er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen. 
 
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort getypeerd. Dat geeft 
een eerste en algemeen beeld van onze school. In hoofdstuk drie gaan we nader in op de 
basisondersteuning die we als school bieden. Uiteraard biedt dit schoolondersteuningsprofiel geen 
alomvattend beeld van onze school, waar we nu staan en waar we naar toe willen en hoe we een 
aantal zaken praktisch hebben geregeld. Daarvoor verwijzen we naar andere documenten, zoals het 
vierjarige schoolplan, onze jaarplannen. Ook in het kader van passend onderwijs, dus met het oog 
op de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, willen we ons verder ontwikkelen en ons als 
team verder professionaliseren. Dat doen we niet alleen autonoom, maar ook binnen de kaders van 
passend onderwijs, zoals concreet is terug te vinden in het jaarlijks opgestelde plan van het 
platform wat een afgeleide is het van het jaarplan van Samenwerkingsverband Stromenland. 
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II. Houtskoolschets van onze school 

 

1. Feitelijke gegevens 

Basisschool De Boomgaard is een nieuwe school in De Woenderskamp (Nijmegen Noord). Wij gaan op 
1 augustus 2020 van start. De Boomgaard  biedt onderwijs in een jaarstofklassensysteem. Het 
onderwijs is traditioneel georganiseerd rondom de leeftijdsgroep van kinderen. Iedere groep heeft 
een eigen leslokaal en 1 of 2 vaste leerkrachten. Door te werken met een vaste groep creëren we 
een veilig leer- en leefklimaat. Vanzelfsprekend vindt leren en spelen soms ook plaats met kinderen 
uit een andere groep.  
Aangezien de school start in een nieuwe wijk kan er in het begin sprake zijn van combinatieklassen 
i.v.m. aanmeldingen van diverse leeftijden. De bedoeling is dat dit straks 17 groepen worden. De 5 
kleutergroepen zijn altijd samengestelde groepen 1/2 (4, 5 en 6 jarigen). Daarnaast zullen er 12 
enkelvoudige groepen zijn (alles 2 keer in parallel groepen).  
Komende jaren zal de functie verder uitgewerkt worden en zal de ambulante tijd van de 
coördinator naar alle verwachting ruimer worden door de groei van de school. 
 
Onze school zal gezien de bouwontwikkelingen in Nijmegen Noord snel groeien. Er is uiteindelijk 
ruimte voor 480 leerlingen. De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit De 
Woenderskamp en de Grote Boel. Daarnaast zijn er ouders die kiezen voor ons onderwijsconcept en 
wonen in de andere wijken van Lent en Oosterhout.  
Wij zijn een katholieke school. Ons schoolbestuur is Stichting Sint Josephscholen. 
 

2. Schoolconcept 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en zich samen ontwikkelen. Onze school kent 
jaarklassen. Dat wil zeggen dat de leerlingen in principe op leeftijd zijn ingedeeld per leerjaar en 
aan dezelfde leerdoelen werken. Dat geldt niet voor onze kleutergroepen, die zijn heterogeen 
gegroepeerd. Dat betekent dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in de kleutergroep zitten. Zij 
krijgen deels een verschillend, maar ook deels gezamenlijk aanbod.  
 
De kennis en vaardigheden die we de kinderen op De Boomgaard leren bieden een belangrijke basis 
om steeds verder te kunnen groeien. De kernwaarden van De Boomgaard zijn: Samen, 
Verantwoordelijkheid, Diversiteit en Plezier. 
Groeien vraagt om het stimuleren van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van 
de leerlingen. Dat je als kind onderdeel bent van een groep vinden wij vanzelfsprekend en zie je 
terug in de praktijk. Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen. De leerkracht stemt het 
onderwijsaanbod en de instructietijd en -wijze af op de leerlingen. 
 
Wij zijn steeds gericht op het bieden van goed onderwijs. De focus op De Boomgaard ligt hierbij op 
de kernvakken. Een goede basis (technisch kunnen lezen, het zelfstandig kunnen maken van 
rekenbewerkingen, vaardig in spelling en een ruime woordenschat opbouwen) is een belangrijke 
voorwaarde om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden veder te 
ontwikkelen. Leren en daarna iets kunnen of weten geeft iedereen vertrouwen en plezier! 
Binnen De Boomgaard vinden we het belangrijk dat er een goede balans en interactie is tussen de 
leerlingen, de leerkrachten en de leerstof. We hanteren op school de didactische principes van 
Expliciete Directe Instructie (EDI) als uitgangspunt voor doelgericht en stapsgewijs leren. Uitleggen, 
voordoen en hardop denken zie je terug tijdens de lessen. Het onderwijs is georganiseerd volgens 
het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem is alle basislesstof in leerlijnen uitgezet en verdeeld 
over de jaargroepen. Zo kunnen we garanderen dat alle leerlingen alle basisleerstof aangeboden 
krijgen. De leerling krijgt instructie als de leerkracht beoordeelt dat dit nodig is op basis van 
leerlijnen en/of observatie- en toetsgegevens. Een leerling kan zelf ook aangeven (aanvullende) 
instructie te wensen. Instructies worden gegeven aan de hele klas, een subgroep en soms een 
individuele leerling. 
 
Op De Boomgaard besteden we naast de cognitieve domeinen veel aandacht aan de sociale en 
morele ontwikkeling van de leerlingen. Je bewust zijn van wie je bent en hoe je bent in relatie tot 
anderen vinden wij belangrijk. Je leert dit de hele dag door (ook thuis, bij het sporten en/of op de 
BSO).  Op school krijgt dit in sommige lessen expliciete aandacht. Sociale en morele ontwikkeling 



 
Basisschool De Boomgaard, School Ondersteunings Profiel (SOP), 2020 t/m 2024 

6 

gebeurt namelijk altijd in relatie met anderen. Leerlingen werken in de klas ook regelmatig samen 
aan opdrachten. Samen leren en elkaar daarbij helpen is leerzaam, effectief en leuk. Op school is 
elkaar helpen en samenwerken vanzelfsprekend, niet alleen tussen klasgenootjes, maar regelmatig 
ook groepsdoorbrekend. 
 
Naast de cognitieve- en sociale vaardigheden is creativiteit (in doen en denken) een belangrijk 
onderdeel van ons aanbod. Bij kennisoverdracht hoort instructie geven en verhalen vertellen. We 
stimuleren de leerlingen door als leerkracht kennis te bieden en vragen te stellen. Daarnaast leren 
we de kinderen vragen stellen aan zichzelf en elkaar. Nieuwsgierigheid is helpend om oplossingen te 
bedenken en te leren met en van elkaar. De leerlingen krijgen zo een actieve rol in hun 
ontwikkeling. Het leert de kinderen kritisch en creatief na te denken en het versterkt de intrinsieke 
motivatie.  
 
In de praktijk zal in de ochtend de focus liggen op de kernvakken rekenen en taal (lezen, spelling). 
In de middag zal de aandacht zijn gericht op Wereld Oriëntatie, Expressie (beeldend, drama en 
muziek) en Wetenschap en Techniek.  
 
Wij volgen de ontwikkelingen van de leerlijnen vanaf groep 3 op deze vakken op de voet door 
afname van methodetoetsen en halfjaarlijkse landelijke toetsen (CITO). In de groepen 1/2 werken 
we met een observatiesysteem en wordt er niet getoetst. Samen met de coördinator en de collega’s 
worden de resultaten van alle leerlingen bekeken. Waar aan de orde wordt extra aandacht aan 
leerlingen besteed. Als school werken we in dit kader met verlengde instructie voor leerlingen die 
extra uitleg nodig hebben. Waar nodig wordt ook aangepaste oefenstof gegeven. Daarnaast 
gebruiken we de computer om leerlingen extra te laten oefenen, alleen of in tweetallen. Kinderen 
werken per vakgebied op hun eigen niveau; maar binnen het stof van het leerjaar.  
 
Als schoolteam vinden we dat leerlingen het beste gedijen in een veilige en voorspelbare omgeving. 
Daartoe bieden we structuur in de groepen maar ook op het schoolplein. We hanteren in dat kader 
duidelijke regels en afspraken. Naast veiligheid en geborgenheid geven we de kinderen de ruimte 
die ze nodig hebben en aan kunnen. Dat betekent dat we daarin ook verschil maken tussen de 
kinderen. 
 
Aan het eind van de basisschoolperiode ondersteunen we alle leerlingen bij de overgang naar het 
voortgezet onderwijs. We “leveren” onze leerlingen zó af dat ze met een grote kans op succes een 
volgende stap in hun schoolloopbaan kunnen maken op de VO-school van hun keuze. Daarvoor is de 
bij de school van hun keuze benodigde lees- taal- en rekenvaardigheid een belangrijk einddoel van 
ons onderwijs. Maar dat is niet het enige dat leerlingen nodig hebben. Ook hun welbevinden en 
vertrouwen in eigen kunnen en ontwikkeling zijn van belang. Zo werken we aan een brede 
basisontwikkeling van alle leerlingen, recht doend aan hun mogelijkheden en ambities op cognitief, 
sociaal emotioneel en creatief gebied. 
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III. Basisondersteuning nader ingevuld 

 

1. Inleiding 

Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt rondom 
basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle schoolbesturen zich. 
Deze basisafspraken zijn: 

• Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. 

• Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van basisondersteuning 
op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. 

• Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle 
schoolbesturen in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe. 

• Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de ambities van 
passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de basisondersteuning en, als deze 
gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan. 

 
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland hanteren we 
onderstaand kader, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental uitgangspunten. Zie 
onderstaand schema. 
 

Invalshoek Uitgangspunten - Beloftes 

A. Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied van 
ondersteuning. 

 2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

 3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. 

 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

B. Een preventieve aanpak in de 
groep 

5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. 

 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen. 

 7. We werken constructief samen met ouders en 
leerlingen. 

C. Lichte ondersteuning in de 
groep 

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

 9. We beschikken over een aanbod voor lichte 
interventies. 

D. Consultatieve ondersteuning 
en samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het vervolg van dit 
hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school.  
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A. Een stevige basis in de school 

1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. 

• Als school kennen en hanteren we de ondersteuningsroute van het samenwerkingsverband. In 
dat kader wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid vanuit het platform om preventieve zorg 
in de vorm van consultatie in te roepen. Daarvoor wordt expliciete toestemming van de 
ouders/verzorgers gevraagd. Ook andere vormen van ondersteuning worden vanuit passend 
onderwijs, samenwerkingsverband en platform, geleverd, maar deze overstijgen het niveau van 
basisondersteuning en worden dan ook niet in dit document beschreven. 

• Als we als school ondersteund willen worden door het platform, legt de coördinator in eerste 
instantie contact met de onderwijsondersteuner die verbonden is aan onze school. Deze is 
vanuit ons als school ons eerste aanspreekpunt binnen het platform. 

• Binnen ons bestuur bestaat de mogelijkheid om algemene en specifieke consultatie aan te 
vragen rondom leerlingen via onze bovenschoolse orthopedagoog. 

• Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben een coördinator op school. We werken 
met een zorgteam (directie, coördinator). We voeren twee keer per jaar groepsgesprekken, 
waarbij de coördinator met de groepsleerkrachten de groepen doorspreekt met het oog op 
gerichte aanpak van de groep als geheel. Daarnaast worden periodiek, afhankelijk van de 
noodzaak, gesprekken gevoerd tussen coördinator en groepsleerkracht(en) over groepen en 
leerlingen afzonderlijk.  

• Binnen onze school is de groepsleerkracht eerste aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken 
rondom ondersteuning van leerlingen. De groepsleerkracht kan ondersteuning vragen van de 
coördinator. Zij heeft een netwerk waarin ondersteuning gevraagd kan worden. Daarnaast is zij 
beschikbaar voor leervragen en eerstvolgende gesprekspartner van de leerkracht en ouders. 

• Als school beschikken we over beleidsstukken op de onderstaande gebieden en onze 
medewerkers passen deze ook toe: 

o Protocol voor medische handelingen 
o Meldcode 
o Veiligheidsplan incl. pestprotocol 
o Dyslexieprotocol 
o Toetsprotocol 
o Verzuimprotocol 

• Het Brede School Ondersteuning Team (BSOT) kan worden ingeschakeld wanneer de zorg voor 
een leerling in de klas meer hulp behoeft dan de leerkracht kan bieden. Hieronder worden de 
leden en hun rollen toegelicht. Ouders worden altijd geïnformeerd en uitgenodigd voor het 
BSOT. 
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Vaste plaatsen: 

Directeur (generalist) Onderwijskundig leider en voorzitter 

Coördinator (generalist) Coördinatie van de benodigde ondersteuning voor leerkracht en/of 
kind, coachen en ondersteunen van de leerkracht 

Ambulant begeleider vanuit 
het Ondersteuningsplatform 
Nijmegen (generalist) 

Kennis van leer- en gedragsproblemen, kundig in observatie, 
onderzoek, coaching en overdracht van expertise. Kennis hebben van 
Ondersteuningsplatform t.b.v. inzet (generalisten + en specialisten) 
en /of verwijzing 

Schoolmaatschappelijk 
werker (generalist) 

Signalering van problemen in de driehoek kind - thuis - onderwijs. 
Kan voorlichten, informeren en adviseren. Werkt met de leerling, de 
ouders en/of een (Brede) schoolteamlid 

Medewerker 
Jeugdgezondheidszorg 
(generalist) 

Signalering van gezondheidsbedreigende factoren bij jeugdigen, 
gezondheid bevorderende adviezen geven en zo nodig verwijzen naar 
hulpverlening op zowel medisch als psychosociaal terrein 

Casus gerelateerde plaatsen: 

Ouders Verantwoordelijke voor het kind, kindkenner, regievoerder 

Leerkracht Eerstverantwoordelijke voor de leerling en groep 

Vrije stoel Sociaal wijkteamlid, Leerplichtambtenaar, Politie, Expertise Cluster 
2, Jeugdspecialist DSAV, Medewerker BSO/KDO, e.a. 

 

2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

• Als team werken we volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te 
bevorderen. Daarvoor hanteren we uitgangspunten en procedures van onze SEO-methode. 

• We hanteren als school een leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen wordt gevolgd.  

• Als school beschikken we over sociaal veiligheidsplan (incl. een anti-pestprotocol). Daarmee 
geven we vorm aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en 
tegengaan van pesten (Wet veiligheid op school). Al onze medewerkers passen dit toe.  

• Aan de start van ieder schooljaar maakt de leerkracht samen met de groep klassenregels voor 
een veilig pedagogisch en fijn werk klimaat. 

• We hanteren vaste regels op onze speelplaats, zodat het een prettige en veilige plek is voor de 
kinderen. Voorbeelden van afspraken zijn: Wij spelen buiten per bouw. Als de kinderen buiten 
spelen is er altijd toezicht door minimaal twee medewerkers van school. 

• Als een leerling nieuw in de groep komt, krijgt deze een maatje uit de klas. Deze kan de nieuwe 
leerling helpen en begeleiden. 

• Ieder jaar hebben we een themaweek rondom mediawijsheid. 

• In de gangen wordt rustig gewerkt en gelopen. De afspraken hiervoor worden met kinderen 
besproken en zijn zichtbaar voor kinderen. 
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3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. 

• Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken en passen 
deze toe, te weten: 

1. Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal. 
2. Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding, zoals 

geënt op het systeemdenken. 
3. De leerkracht doet er toe. 
4. Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 
5. Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 
6. Het handelen is doelgericht. 
7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

• Als teamleden hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met extra onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen. 

• Als teamleden staan we open voor feedback, we reflecteren op onze eigen rol en trekken 
daaruit conclusies voor ons individuele en gezamenlijke handelen. 

• We zijn daadkrachtig. 

• Als teamleden helpen we elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte vaardigheden door 
te ontwikkelen, door diverse vormen van professionalisering, maar vooral ook in en om onze 
eigen werkvloer. 

• We evalueren als team jaarlijks de inzet en opbrengsten van de (extra) ondersteuning aan 
leerlingen en leggen dit ook vast. Dat geldt ook voor de extra middelen en faciliteiten die we 
vanuit het platform hebben ontvangen, in de vorm van preventieve zorg (is basisondersteuning) 
en/of in de vorm van arrangementen (is extra ondersteuning). 

• Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, vinden flitsbezoeken plaats door directie en 
coördinatoren. Ook is er ruimte voor collega’s om een collegiale consultatie te doen. Op deze 
manier kunnen we van en met elkaar leren. Tevens kunnen we een beroep doen op onze 
bovenschoolse orthopedagoog en de bovenschoolse coaches. 

 

4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

• Er is een vastgesteld in- en uitstroombeleid. 

• Bij een (tussentijdse) aanmelding wordt een gesprek gevoerd tussen school en ouders, en waar 
mogelijk gelet op de leeftijd ook met de leerling zelf. Indien van toepassing, met name bij 
tussentijdse aanmelding, wordt na toestemming van de ouders informatie opgevraagd bij de 
vorige school. 

• Voor alle leerlingen vindt een (informatie) overdracht plaats. Dat geldt voor de overgang vanuit 
de voorschoolse voorziening en bij de overgang naar een andere school. Ouders worden hierover 
vooraf geïnformeerd c.q. hierover benaderd om toestemming te verlenen. Bij tussentijdse 
overgang naar een andere school zijn we als school verplicht om een onderwijskundig rapport 
op te stellen, juist ook met het oog op een zo goed mogelijke overgang. 

• Leerlingen met (veronderstelde) extra onderwijsbehoeften worden middels een gesprek 
overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen als bij de 
overgang naar een andere school. In bepaalde gevallen kan ook het platform passend onderwijs 
daar een rol bij spelen, ook in en na overleg met de ouders. 
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B. Een preventieve aanpak in de groep 

 

5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. 

• Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde schooljaar, 
in de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de korte termijn, de 
zogenoemde tussendoelen. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s.  

• Onze leerkrachten bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het opstellen, 
uitvoeren en realiseren van plannen met een ter zake deskundige binnen de school. Twee keer 
per jaar vindt een gesprek over opbrengsten en zorgvragen plaats met coördinator.  

• Halfjaarlijks bespreken we de resultaten op de Cito LOVS toetsen. De eigen 
groepsleerkracht(en) bekijken de resultaten en trekken hun conclusies richting aanpak van de 
gehele groep en bepaalde individuele leerlingen. De opbrengst van hun eigen analyse wordt in 
tweede instantie besproken met de coördinator in de bouw, tijdens de halfjaarlijkse 
groepsbesprekingen. In de groepen 1/2 wordt de ontwikkeling gemonitord middels het digitale 
leerlingvolgsysteem.  

• We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch en begrijpend 
lezen, spelling, rekenen. Dit doen we vooral met behulp van de methode onafhankelijke toetsen 
van het Cito LOVS. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.  

• De eigen leerkracht heeft dagelijks omgang met de leerlingen van haar eigen groep. Wij kijken 
breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de resultaten volgen, maar ook 
hoe het kind werkt (taakwerkhouding, concentratie, motivatie), alleen en met anderen, en hoe 
het zich gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar ook bij meer vrijere momenten als 
gym, handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken worden vastgelegd door de leerkracht. 
Als een bepaald patroon zich voordoet is dat reden om dit te bespreken met het kind zelf en/of 
met de ouders. 

• Alle kinderen van groep 8 maken verplicht de eindtoets regulier basisonderwijs. De onderdelen 
taal en rekenen zijn verplicht, onderdeel wereldoriëntatie is een schoolkeuze. Het maken van 
de eindtoets is niet verplicht voor kinderen zie zeer moeilijk lerend (IQ lager dan 70) of 
meervoudig gehandicapt zijn of kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de 
Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. 

 

6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 

• Onze leerkrachten stemmen het onderwijs (wat betreft aangeboden leerinhouden, inhoud en 
lengte van de instructie, aard en omvang van de verwerkingsopdrachten, de onderwijstijd) af op 
de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.  

• Wij geven instructie volgens het model van de Expliciete Directe Instructie (EDI).  
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en 
te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht voor 
de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle 
leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te 
betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid 
gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 
 
De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen. Er 
wordt denktijd geboden, kinderen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten 
gegeven. 
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Bron: uitgeverijpica.nl/ 
 
Enkele hoofdkenmerken van het Expliciete Directe Instructiemodel zijn: 
 

 Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen. 
 Aansluiten op het individueel tempo van de leerling. 
 Duidelijke doelen stellen. 
 Een heldere leerstofopbouw. 
 Directe feedback geven. 

 
Fasen van het Expliciete Directe Instructiemodel 
 
Lesdoel 
De leerkracht vertelt de kinderen wat ze aan het eind van de les kunnen. Daarna introduceert 
de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij controleert 
regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. Zonder lesdoel maken leerlingen werk, mét 
lesdoel zijn leerlingen gericht op leren. 
 
Activeren van voorkennis 
Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van 
voorkennis. 
 
Onderwijzen van het concept 
De leerkracht legt de bijbehorende begrippen uit. 
 
Onderwijzen van de vaardigheid 
De leerkracht onderwijst de vaardigheden m.a.w. de handelingen om tot de juiste uitkomst te 
komen. 
 
Belang van de les 
De leerkracht legt de kinderen waarom het belangrijk is om de vaardigheid /kennis te weten en 
te kunnen. 
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Begeleide inoefening 
Samen met de leerkracht oefenen de kinderen een paar opdrachten. Ze krijgen direct feedback 
en de leerkracht ziet direct of de kinderen de instructie begrepen hebben. 
 
Lesafsluiting 
Dit is de zogenoemde kleine lesafsluiting. Voordat de leerkracht de leerlingen aan de 
zelfstandige verwerking zet, controleert hij/zij eerst of het doel behaald is. Hierdoor kun je 
voorkomen dat fouten inslijpen. Daarna kunnen leerlingen zelfstandig oefenen met de in het 
lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden. 
 
Zelfstandige verwerking 
De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin 
de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. Hij controleert het leerlingenwerk zo snel 
mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op hun werk. 
 
Verlengde instructie 
Kinderen die nog extra instructie nodig hebben werken samen met de leerkracht aan de 
instructietafel. 
 
Terugkoppeling 
De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Zet de leerling aan het denken: Hoe 
komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht moedigt veel aan. 
 
Periodieke terugblik 
Bijvoorbeeld na elk leerstofonderdeel of een keer per week. 
 

• In alle groepen en binnen de hele school realiseren we een voorspelbare en overzichtelijke 
leeromgeving. De materialen zijn ondergebracht in kasten. Leerlingen weten wanneer ze in 
welke kasten spullen mogen pakken. We hanteren regels voor het lopen door de klas, het 
toiletbezoek, het zelfstandig werken, het werken aan de weektaak, het computergebruik en het 
werken op de gang. Elke groep hanteert, mede afhankelijk van de leeftijd, signalen en 
procedures voor o.a. afsluiting van de les, de lesovergangen, het naar buiten gaan. Ook voor het 
lopen door de gangen en over trappen gelden eenduidige regels. Er zijn duidelijke regels en 
afspraken voor de klas en de school, die we elk schooljaar aan het begin terughalen en waar 
nodig meerdere keren per schooljaar. 

• We werken met een doelgericht plan, voor de vakken rekenen, lezen en spelling, sociaal-
emotionele ontwikkeling, dit zijn de onderwijsplannen. Daarin worden de doelen en de aanpak 
op hoofdlijnen beschreven voor de gehele groep, en waar aan de orde voor subgroepen en 
individuele leerlingen. 

• Als school hebben we de bereidheid en de attitude om leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften op te vangen. Het geldt voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften bij het leren lezen en rekenen, waaronder leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we binnen de school de 
mogelijkheid om te compacten en te verrijken. De daarvoor benodigde materialen zijn 
beschikbaar. Dit gebeurt in de eigen klas.  

• Voor leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van motoriek 
(schrijven en bewegingsonderwijs), op het terrein van taakwerkhouding, concentratie 
(ADD/ADHD), gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling staan wij in principe open. In overleg 
met ouders en eventueel betrokken professionals van buiten de school maken we de afweging of 
wij als school voldoende toegerust zijn om in de huidige ondersteuningsbehoeften te voorzien. 
Er is en lift in de school, fysieke beperkingen zijn niet vanzelfsprekend een belemmering. 

• Wij laten bij de aanname van leerlingen meewegen of we dat ook kunnen op wat langere 
termijn, op grond van de op dat moment in te schatten ontwikkeling c.q. toekomstige 
ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Met daarbij de expliciete afspraak dat we 
in de ontwikkeling blijven volgen, op school en thuis, en dat we periodiek met elkaar het 
gesprek aan gaan met als vraagstelling of onze school nog steeds op een voldoende c.q. 
acceptabele wijze de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. 
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• Leerlingen met externaliserend gedrag kunnen wij geen ondersteuning bieden als daarvoor geen 
passende ondersteuning wordt geboden. Het vraagt een zorgvuldige intake om verwachtingen te 
bespreken en af te stemmen. 

• Leerlingen met het syndroom van Down kunnen wij geen basisonderwijs bieden als daarvoor 
geen passende ondersteuning wordt geboden. Het vraagt een zorgvuldige intake om 
verwachtingen te bespreken en af te stemmen. Vanaf groep 3 is dit in een reguliere basisschool 
zoals wij dat hebben georganiseerd zelden mogelijk.  

 

7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. 

• Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en 
eerstverantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de 
leerling. Aan de start van elk schooljaar voert de leerkracht met alle ouders startgesprekken, 
waarin de ouder(s)/verzorger(s) vertellen over hun kind. Daarnaast werken we met rapporten 
(twee keer per jaar) en daaraan gekoppelde oudergesprekken. 

• We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken betreffende de 
ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning. We 
maken daarover afspraken met ouders over hoe we dat doen.  

• Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al als er nog 
sprake is van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders over onze kijk en 
voornemens en vragen ouders om hun perspectief, om tot een gezamenlijk gedragen analyse en 
aanpak te komen. 

• We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit eigen 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

• Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook ons te 
informeren. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor leerlingen met specifiekere 
ondersteuningsbehoeften zijn onze contacten frequenter. 
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C. Lichte ondersteuning in de groep 

 

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

opgroeien. 

• De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de groep, de 
leerkracht, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat betekent voor ons concreet 
dat we niet zozeer werken met vaststaande standaarden, maar dat we goed kijken naar wat het 
kind nodig heeft en in welke context van school en gezin het kind functioneert. Maatwerk is dan 
ook ons uitgangspunt. Daarbij gaan we niet uit van wat er allemaal niet kan, maar proberen we 
te zoeken wat er binnen onze gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel 
andere betrokkenen wél mogelijk is. We gaan daarbij wel uit van reële verwachtingspatronen 
over en weer. We realiseren ons dat we als school, ondanks inzet en professionaliteit, ook tegen 
grenzen aan kunnen lopen. We willen een school zijn voor zoveel mogelijk kinderen, maar 
realiseren ons ook dat er grenzen zijn aan ons vermogen om dat te realiseren. Deze grenzen 
kunnen per groep en leerkracht verschillen. 

• Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of 
buiten de school, observeren de wisselwerking tussen leerling, leerkracht, de groep, de leerstof 
en mogelijk de situatie thuis. Daarmee willen we aangeven dat we niet alleen kijken naar de 
leerling, maar zijn functioneren plaatsen in de brede context. Want ook daar kunnen oorzaken 
liggen die (deels) het functioneren van de leerling beïnvloeden of bepalen.  

• Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of 
buiten de school, signaleren op basis van observaties en andere manieren om informatie te 
verzamelen, vroegtijdig extra onderwijsbehoeften bij leerlingen met: 

o Ondersteuningsvragen op het terrein van taal/lezen en rekenen. 
o Ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie. 
o Ondersteuningsvragen op sociaal emotioneel gebied en gedragsondersteuning. 
o Ondersteuningsvragen op (senso-) motorisch en logopedisch gebied. 

Daarbij is ons leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Daarnaast hanteren we ook het 
protocol dyslexie om vroegtijdig leesproblemen op het spoor te komen. 

• Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of 
buiten de school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van de verzamelde 
gegevens (observaties, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de specifieke 
ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en hoe daar aan kan worden tegemoetgekomen, 
op basis van de stimulerende en belemmerende factoren en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de leerling en de bredere context waarin deze functioneert. Op basis van 
deze handelingsgerichte analyse wordt in overleg met alle betrokkenen de ontwikkelambitie 
geformuleerd. In de loop van de tijd, op basis van zich voordoende ontwikkelingen, wordt 
bekeken of de geformuleerde ambitie nog kloppend is en waar nodig wordt deze bijgesteld. 

• Lichte ondersteuning in de groep kan na kortere of langere tijd blijken onvoldoende bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig opgeschaald naar intensievere 
vormen van ondersteuning van de leerling. Dat gaat het niveau van de basisondersteuning te 
boven, maar is daar wel altijd op gebaseerd. In overleg met ouders en eventueel andere 
betrokkenen, waaronder medewerkers van het platform van Samenwerkingsverband 
Stromenland, wordt bepaald wat vervolgstappen zijn. 

 

9. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies. 

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

• Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van sociaal emotionele 
ontwikkeling en gedragsondersteuning. 

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

o Taal, Rekenen, Cultuureducatie, SEO, meer- en hoogbegaafdheid  
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• Mede op basis van deze kennis zijn wij als school in staat op een adequate wijze leerlingen te 
ondersteunen bij onderstaande ondersteuningsbehoeften, voor zover het lichte ondersteuning 
betreft. De gebieden waarop wij ondersteuning kunnen bieden zijn: 

o Technisch lezen 
o Spelling 
o Begrijpend lezen 
o Rekenen 
o Mondelinge taalontwikkeling 
o Schriftelijke taalontwikkeling 
o Grote motoriek 
o Kleine motoriek 
o Taak-werkhouding 
o Motivatie 
o Gedrag 
o Meerbegaafdheid 

Bij ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht overstijgen zijn we als school niet per definitie 
in staat om die intensievere ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen 
naar andere mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen. Een verwijzing naar 
een andere (reguliere) school hoort dan tot de mogelijkheden.  
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D. Consultatieve ondersteuning en samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 

• De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband en platform zijn voor ons als 
school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra ondersteuningsbehoeften 
binnen het onderwijs. Waar aan de orde kunnen we binnen ons bestuur of boven bestuurlijk 
binnen onze regio gebruik maken van expertise van andere scholen. Via de IB-netwerken maar 
ook via het overleg van schooldirecteuren hebben we daar zicht op. 

• Wij werken als school samen met ketenpartners en bieden met deze ketenpartners soms extra 
ondersteuning bij ondersteuningsvragen op het gebied van opvoeden, opgroeien en leren. We 
werken samen met schoolmaatschappelijk werk, GGD (schoolarts, verpleegkundigen, 
logopedisten), De School Als Vindplaats, Entrea, Bureau leerplicht van de gemeente, Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (Pabo studenten), Radboud Universiteit (Academische lerarenopleiding), 
kinderdagverblijf KION, Kentalis, RID/Marant.  

• Op het terrein van jeugdhulpverlening, waaronder opvoedondersteuning voor ouders, werken we 
samen met GGD en Sociaal Wijk Team. Vanuit het Sociaal Wijkteam en GGD is er een 
contactpersoon voor onze school, waardoor we laagdrempelig contact kunnen leggen met deze 
organisatie. Hier is een brede expertise op het terrein van sociaal en sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Zij beschikken over in dat kader adequate interventie 
mogelijkheden, en hebben ook de kennis en vaardigheden in huis om ouders in de gezinssituatie 
te ondersteunen bij hun vormgeving van de opvoeding van hun kind. 

• Als school zijn wij verplicht om verzuim van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar, 
zeker als er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim. Daarover zijn op gemeentelijk niveau 
afspraken gemaakt waar wij ons als school en bestuur aan houden. Langdurig ongeoorloofd 
schoolverzuim wordt tevens gemeld bij het platform. In overleg, en in afstemming met de 
leerplichtambtenaar, bekijken we als school en platform welke stappen we kunnen ondernemen 
om het schoolverzuim te beëindigen en waar mogelijk in de toekomst te voorkomen. 

 


