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Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum oktober 2019 

Naam van onze school  Basisschool Agatha Snellen 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Schoolvereniging 'Agatha Snellen'  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Utrecht PO  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

 vanaf groep 3 leerstofjaarklassensysteem in de ochtend en 's middags thematisch werken met 

Vierkeerwijzer 

 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 VierKeerWijzer, onze vorm van passend onderwijs  

VierKeerWijzer is een organisatiemodel voor écht adaptief onderwijs (afgestemd op de individuele 

onderwijsbehoeften van leerlingen). Met deze werkwijze wordt het  

vak wereldoriëntatie thematisch aangeboden in een doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 8.  

Werken met kinderen vraagt veel van een school. Kinderen verschillen immers van elkaar. Ieder  

denkt anders en handelt daar ook het liefst naar. Dit vraagt om afstemming. Afstemming tussen  

kind, volwassene, leerstof, organisatie en schoolgebouw. Uitgaande van de bekende basisbehoeften 

van adaptief onderwijs ‘relatie, competentie en autonomie’ helpt VierKeerWijzer ons  

deze afstemming zo optimaal mogelijk te organiseren zodat kinderen en leerkrachten vanuit hun  

motivatie, eigen denkstrategieën en handelen kunnen leren van en met elkaar.  

Om de denkstrategieën in beeld te krijgen maakt VierKeerWijzer gebruik van de theorie van professor 

Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. VierKeerWijzer is een onderwijsmodel,  

geen kant en klare lesmethode. Wij kunnen dit invullen op de manier die bij onze school en bij  

onze leerling populatie past. Het model helpt ons kinderen én leerkrachten hun talenten te laten  

benutten om concrete (kern)doelen te halen binnen een uitdagende leeromgeving. Elkaar inspireren 

en samen zoeken naar de ideale leersituatie is onze uitdaging. De kinderen werken zelfstandig op hun 

eigen niveau en zijn eigenaar van hun leerproces. Ze leren reflecteren op hun eigen handelen en er is 

veel aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. De leerkracht is de coach die  

het kind begeleidt en stimuleert.  

 

Onze visie op passend onderwijs 

 Ons zorgsysteem is een middel om te komen tot optimale ontwikkeling en begeleiding van leerlingen 

en leerkrachten. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften komen we tot een samenspel van 

begeleiding en zorg, waarmee we de ontwikkeling, het welbevinden/leerplezier willen stimuleren. 

Leerkrachten krijgen ondersteuning bij het verwezenlijken van dit doel. De uitgangspunten van onze 

begeleiding zijn:  

• We zoeken naar stimulerende en belemmerende factoren (in het kind, de leerkracht, de  

leeromgeving en de thuissituatie).  

• Wij houden zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen in pedagogisch  

en didactisch opzicht. De individuele mogelijkheden worden geobserveerd, getoetst en  

geregistreerd om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.  

• Onze inzet moet er op gericht zijn om de leerlingen zo lang mogelijk binnen onze school te  

begeleiden. Veiligheid van onze leerlingen moet daarbij gegarandeerd zijn.  

• Wij streven naar een ontwikkelingsperspectief afgestemd op de individuele behoeften en  

mogelijkheden van de leerling.  

• Wij streven er naar dat onze leerlingen zich veilig en op hun plaats voelen binnen onze  

school.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

 De Agatha Snellenschool wil met haar onderwijs niet uitsluitend de focus leggen op de cognitieve  

ontwikkeling van kinderen. Wij willen ook een bijdrage leveren aan de brede en culturele 

ontwikkelingen van onze leerlingen. In het onderwijs willen wij in gelijke mate hoofd, hart en handen 

aanspreken zodat leerlingen de nieuwsgierigheid, die hen van nature gegeven is behouden en hun 

creatief vermogen kunnen ontwikkelen. De vaardigheden van de 21e eeuw zijn onze leidraad hierbij en 

we maken ruimte voor kinderen om in hun eigen leerstijl te leren.  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 passend aanbod voor alle kinderen, ondersteuning in de groep op drie niveaus. 

Buiten de groep remedial teaching met daarnaast begeleiding voor de meer- en hoogbegaafden 

kinderen. 

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

 beperkt aanbod voor kinderen die individuele begeleiding nodig hebben. 

beperkt aanbod voor kinderen met speciale behoeften. 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

 meer begeleiding op meer- en hoogbegaafdheid bieden. 

meer gericht op het proces van het leren per kind. 

eigenaarschap stimuleren van het kind. 

meer expertise voor het team met betrekking tot passend onderwijs. 
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2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Op 18-9-2015 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Goed. 

 

Punten van verbetering 

 incidentenregistratie was nog niet aanwezig. 

punt van aandacht: kwaliteitszorgsysteem. 

 

Sterke punten 

 leerlingenzorg 

Vierkeerwijzer 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Autisme-specialist  

 Begeleider passend onderwijs  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 

 
Jonge kind specialist  

 Logopedist  

 

 
Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 Orthopedagoog  

 

Toelichting deskundigheid 

 De inzet van de interne begeleiding 

De intern begeleider zorgt voor de lijn tussen SWV, externe onderwijszorg en de koppeling tussen 

leerkrachten en hulpvragen. Er zijn binnen de school 2 intern begeleiders actief; een voor de groepen 

1-2-3, en een voor de groepen 4-5-6-7-8 

Ondersteuner 

De inzet van de ondersteuner vindt binnen en buiten de groepen plaats, het gaat dan om extra 

begeleiding, pre-teaching, dyslexiebegeleiding. De inzet richt zich met name op de gebieden rekenen 

en lezen. Inzet wordt afgestemd met IB en met RT. 

RT 
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De inzet van de RT-er is specifieke hulp, gericht op specifiek vastgestelde doelen en gedurende een 

vaststaande periode, waarbinnen op het leerdoel (lezen, rekenen, taal of spelling) wordt begeleid. De 

hulp wordt ingezet als vanuit methodetoetsen-lovs cito blijkt dat een kind anders scoort dan de 

verwachting is. 

begaafdheidspecialist 

De begaafdheidspecialsist zorgt voor passende opdrachten voor onze mhb- poluatie (5/8) in de 

school. De leerlingen kunnen gedurende de week hier mee werken. Op de vrijdag begeleidt de 

specialist de leerlingen in aparte blokken. Centraal staat het leren leren en de executieve functies. De 

begaafdheidspecialist verzorgt tevens de denklessen voor de HB leerlingen (5/8) binnen de school 
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)  

 

Toelichting voorzieningen  

 De inzet van de begaafdheidspecialist gebeurt deeltijd. De specialist zorgt voor verspreiding binnen 

het team, zodat de leerkrachten ook een stuk begeleiding kunnen bieden in de eigen groep. 
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 

Toelichting onderwijsaanbod  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden: 

Wij gebruiken het DigitaalHandelingsprotocolHoogbegaafdheid: na 6 weken onderwijs in de 

aanvangsgroep, groep 3 en groep 5 wordt de quickscan afgenomen. Van daaruit gaan we verder en 

starten we zonodig een signaliseringonderzoek of een diagnostisch onderzoek. En verwerken de 

uitkomsten in ons aanbod in de klas. 
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Training sociale vaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

 We begeleiden volgens de Kanjertraining.  

Zo nodig geeft de gedragsspecialist trainingen op het gebied van groepsvorming, emotionele 

ontwikkeling. 

  

Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden: zie vraag 18 
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

 

Toelichting fysieke ruimten  

 oke 
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 

 

Toelichting protocollen  

 oke 

 

  



14 

 

3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 13  0 % 8 % 46 % 46 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Goed 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Goed 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Goed 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Voldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Goed 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Voldoende 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Voldoende 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 

Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 

wanneer.  

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Onvoldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Niet te beoordelen 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

 Op onze school worden in een stappenplan zes niveaus van zorg onderscheiden:  

Stap 1: Algemene zorg in de groep (leerkracht) 

Stap 2: Aanvullende zorg in de groep (leerkracht, IBer, onderwijsondersteuner) 

Stap 3: Aanvullende zorg buiten de groep (IBer, onderwijsondersteuner, RTer, logopediste, fysio) 

Stap 4: Speciale zorg na onderzoek (leerkracht, IBer, onderwijsondersteuner, RTer, logopedie,  

huisarts, GGD, kinderfysiotherapie, orthopedagogen/ psychologen en kinderarts.) 

Stap 5: Speciale zorg na extern onderzoek (leerkracht, IBer,  SWV expertise, buurtteam, expertise op 

het gebied van  EED) 

Stap 6: De zorg in de speciale school voor basisonderwijs (leerkracht, IB en directie in samenwerking 

met SWV). 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

 Dit ligt als taak bij de leerkracht, afstemming vindt plaats met de intern begeleider.  

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 

bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Intern begeleider / zorgcoördinator 

- Directie 
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Toelichting op het aanmeldproces  

 De procedure voor zij instroom is als volgt: 

-Ouders mailen, komen langs of bellen de school voor informatie.  

-Directie verwijst naar de intern begeleiders. 

-De intern begeleiders nemen contact op met de huidige school van het kind.  

-Als er geen directe aanleiding is voor nader onderzoek, wordt de leerkracht van onze school 

geïnformeerd en kan de leerling in principe worden geplaatst. 

-Er wordt een afspraak gemaakt om de leerling te laten wennen in de nieuwe groep. 

-Als de leerling aan het eind van het jaar instroomt, vindt een overleg met de volgende leerkracht 

plaats.  

-Als na de wenochtend beide partijen positief zijn, wordt definitieve plaatsing mogelijk. 

-De leerling wordt in overleg met de ouders zo snel mogelijk geplaatst.  

-Zijn er wel bijzonderheden, dan wordt in samenspraak met de leerkracht(en), de intern begeleider en 

de directie gesproken over de mogelijkheden van plaatsing. Kunnen wij het kind bieden wat nodig is? 

Is de zorgzwaarte van de groep acceptabel? 

-In principe plaatsen we geen kinderen meer in groep 8, of er moet sprake zijn van een verhuizing of 

sociaal-emotionele problemen van het kind. 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voorschool (ko)   

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Leerplichtambtenaar  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

 

 

Toelichting samenwerking 

 komt 
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider / zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

 

Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd? 

 Toetsen op maat om het leerproces te monitoren. 

Tussentijdse evaluatie en eventueel aanpassen. 

 

 

 


