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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  Al Hambra 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Noor  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Utrecht PO  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 Al Hambra is een basisschool op islamitische grondslag. De school is gestart in het schooljaar 2009-

2010 met 48 leerlingen en is in 8 jaren uitgegroeid tot 293 leerlingen (peildatum 1-10-2019). De groei 

zal doorzetten in de komende jaren. Basisschool Al Hambra valt onder Stichting Noor. Deze Stichting 

heeft naast Al Hambra nog drie andere scholen (Al Iman in Almere, Al Ihsaan in Lelystad en Ayoub in 

Hilversum). 

De Islam is een vredelievend geloof en de waarden ervan dienen dan ook bewaard te blijven, ook voor 

het nageslacht van de in Nederland wonende en levende belijdende moslims. De school kan een 

wezenlijke bijdrage leveren aan het overbrengen van de islamitische waarden en normen die onze 

leerlingen in positieve zin zullen versterken om mede te kunnen participeren in de Nederlandse 

samenleving. 

Het basisonderwijs op Al Hambra begeleidt het kind daarin tot aan het voortgezet onderwijs en de 

eisen, van het voor het betreffende kind te verwachten vorm van voortgezet onderwijs, zijn dan ook 

bepalend voor de doelen die de basisschool zich stelt. Het behalen van de kerndoelen alleen, zoals 

wettelijk omschreven, zijn daartoe niet voldoende. Het kind dient zich uitgedaagd te voelen om het 

maximale te presteren waartoe hij of zij in staat is. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem. 

 

Onze visie op passend onderwijs 

  Wij vinden het essentieel dat er afstemming ontstaat van onderwijs en ondersteuning op de 

onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Wij willen dat door onderstaande punten bereiken: 

1. Het bijbrengen van kennis en vaardigheden met als minimale maatstaf de kerndoelen zoals 

omschreven in de Nederlandse wet- en regelgeving en als maximale doelstelling het kind uit te dagen 

om tot maximale prestaties te komen binnen zijn of haar potenties; 

2. Het kind op te voeden tot een weerbaar, mondig en gelukkige burger voor de Nederlandse 

samenleving van de toekomst; 

3. Het onderwijs te geven in het licht van maatschappelijke en Islamitische pedagogische waarden en 

normen. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

 De identiteit en maatschappelijke vorming lopen als rode draad door ons onderwijs heen. Als 

islamitische school zien wij het als onze opdracht om onze leerlingen dusdanig te vormen dat ze hun 

identiteit kunnen ontwikkelen, zich kunnen handhaven in de maatschappij en kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling ervan. We besteden onder meer aandacht aan de islamitische godsdienst en andere 

geestelijke stromingen, het belang van onderwijs en opvoeding uit islamitisch perspectief en 

onderlinge omgangsvormen (ook het voortleven hiervan door teamleden). Door middel van het 

concept De Vreedzame School willen wij vooral onze leerlingen handvatten bieden om 

verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. Wij vinden het van essentieel 

belang dat de kinderen leren over andere geloven in de wereld en hier respectvol mee om kunnen 

gaan. 

  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 Kinderen voelen zich door het geloof veilig bij ons op school. Ze voelen zich geaccepteerd en wij 

proberen de afstand tussen thuis en school te beperken. Het vormen van de eigen identiteit vinden wij 

een sterk punt in onze ondersteuning. Ook zien wij de verschillen tussen kinderen als kracht om ons 

onderwijs beter passend te maken. 

  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

 Op Al Hambra werken we met de niveaus van zorg. Wanneer een leerling in categorie 4 valt, is het 

voor ons niet haalbaar de passende ondersteuning te bieden. We schakelen dan ondersteuning vanuit 

het SWV in. Vaak zijn onderzoeken betreffende de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk om goed 

in kaart te kunnen brengen wat de leerling nodig heeft. Wanneer blijkt dat een leerling niet geschikt is 

voor het reguliere onderwijs, wordt de leerling besproken binnen het SWV en wordt beoordeeld of er 

een TLV afgegeven kan worden. 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

 In het schooljaar 2018-2019 zijn wij begonnen met Opbrengst gericht Passend Onderwijs (hierna 

genoemd OPO). Hierdoor hebben wij onze groepsplannen losgelaten en zijn gaan werken met 

onderwijsplannen. Wij richten ons op onze schoolambities en welke interventies wij moeten plegen om 

deze ambities te kunnen behalen. Voor de verschillende vakken stellen we onderwijsplannen op. In 

deze plannen worden de afspraken over dat betreffende vak vastgelegd en is voor ons voorwaardelijk 

om de kwaliteit te monitoren. Hierdoor hebben we een goede start gemaakt met meer zicht te krijgen 

op de ontwikkeling van onze kinderen en hoe zij leren. Vanuit dit principe leggen wij de focus op de 

middenmoot, zonder de sterke en zwakke leerlingen te verwaarlozen. De komende jaren zullen wij ons 

hierop focussen om dit systeem goed ingebed te krijgen in onze school. 
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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 4-10-2019 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 

 

Punten van verbetering 

 -       Afstemming op het taal- en rekenniveau 

-       Uitdaging sterke/snelle leerlingen 

-       Planmatige zorg 

  

We willen ons het komende jaar meer richten op de referentiekaders van de leerlingen en op welke 

wijze wij dit kunnen beïnvloeden. Op dit moment hebben we een rekencoach voor de groepen 7 en 8 

benaderd om ons bij te staan welke interventies het best passend zijn voor onze doelgroep. 

Leerkrachten hebben al scholing gehad met betrekking tot werken met het rekenmodel. 

(hoofdfasenmodel, drieslagmodel, handelingsmodel, etc.). In de onderbouw is er informatie gegeven 

over de vertaalcirkel en zijn wij voornemens om WIG in de groepen 1 en 2 te implementeren.   Ook 

hebben wij met start schooljaar 2019-2020 een taaltraject opgestart van Auris. Het doel van deze 

trainingen is om de leerkrachten te trainen in het geven van zinsbouwlessen. Wij merken dat onze 

leerlingen vaak in beknopte zinnen praten of terugpraten. 

  

Ook hebben we dit jaar een bewuste keuze gemaakt om materiaal aan te schaffen voor onze sterke/ 

snelle leerlingen. Er zijn meerdere methodes, die wij inmiddels hanteren, die extra uitdaging bieden. 

Echter, voor een deel van onze sterke leerlingen is dit niet voldoende. Door de inzet van de Pittige Plus 

Torens vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we ervan uit dat we deze leerlingen ook kunnen uitdagen. 

We hebben in het verleden gemerkt dat de groepsplannen geen levende documenten waren. Hierdoor 

merkten wij dat onze zorgstructuur aan verbetering toe was. Door de manier van werken vanuit OPO 

vinden wij dat we een goede start hebben gemaakt om planmatig onze zorgstructuur verder uit te 

werken. Het schooljaar 2019-2020 is een implementatiejaar. We zullen dit proces nauwgezet volgen. 

 

Sterke punten 

 Wij blijven kritisch kijken naar ons aanbod. In de afgelopen jaren hebben wij een aantal methodes 

vervangen. Hierdoor is ons aanbod steeds beter afgestemd op de kerndoelen en op de behoeften van 

onze leerlingen. 

Onze leerkrachten hanteren het ADI model. Vanuit management worden lesbezoeken gepland om het 

pedagogisch/didactisch handelen van de leerkrachten goed te blijven volgen en hen te ondersteunen 

in hun ontwikkeling.  Door de manier van werken vanuit OPO vinden wij dat we een goede start 

hebben gemaakt om planmatig onze zorgstructuur verder uit te werken. De stappen hiervan zijn 

uitgewerkt in onze jaarkalender. Het schooljaar 2019-2020 is, zoals hierboven beschreven, een 

implementatiejaar. 
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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  

 Consulent passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 

 
Jonge kind specialist  

 Logopedist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 

 
Orthopedagoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  
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 Taal-/leesspecialist  

 

Toelichting deskundigheid 

 De functionarissen worden naar behoefte ingezet. 
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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 

 Autiklas / structuurgroep  

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)  

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)  

 Observatieklas  

 Schakelklas  

 Voorschool  

 

Toelichting voorzieningen  

 De zomerschool is wel beschikbaar vanuit de Brede School Academie. 
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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 dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod NT2  

 Aanbod spraak/taal  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 

Toelichting onderwijsaanbod  

 Op Al Hambra vinden wij het essentieel om preventief te signaleren. Dit doen wij op dit moment 

gericht op werkhouding, lesdoelbeheersing en vaardigheidsgroei. Wanneer wij preventief kinderen 

goed in beeld hebben, kunnen wij op achterstanden/ voorsprongen beter inspelen.  

Onze school wordt voornamelijk bezocht door NT2 leerlingen. Wij hebben ons aanbod hierop 

afgestemd. Wij doen dit door extra woordenschat en taalonderdelen aan te bieden. We maken gebruik 

van leertijduitbreiding. De leerlingen en leerkrachten maken extra uren en deze uren worden 

voornamelijk ingezet gericht op talige onderwerpen.  

Voor de diagnostiek enkelvoudige dyslexie doen wij aanvragen via E-Vizier. Door middel van drie 

toetsmomenten en een apart handelingsplan zodat wij kunnen laten zien extra tijd besteed te hebben 

aan de leesachterstanden, op basis waarvan we de aanvraag onderbouwen.  E-Vizier neemt de 

aanvraag vervolgens in behandeling en ziet toe dat er extra hulp toegewezen wordt wanneer blijkt dat 

de leerling onvoldoende vooruitgang boekt ondanks inzet van extra tijd/ middelen. Zijn er 

vermoedens van dyslexie dat nemen we voorafgaand aan de aanvraag de dyslexiescreening af. Dit 

wordt door een interne functionaris gedaan. 

Met onze doelgroep in acht nemend, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen voldoende 

compacten en verrijken. Wij bieden dit als onderdeel van de lessen of als extra werk na de basisstof.  
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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 motorische/fysieke ontwikkeling   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Faalangstreductietraining   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

 Bij extreme gedragsproblemen schakelen wij de hulp in van het SWV. Lichte gedragsproblemen 

kunnen wij beïnvloeden door leerlingen vanuit de identiteit aan te spreken. De godsdienstleerkracht 

besteedt hier in zijn lessen ook aandacht aan. Ook maken wij binnen ons team gebruik van de 

maatregelenladder. Wanneer dit onvoldoende resultaat toont, doen wij een beroep op het SWV. 

Leerlingen waar de motoriek/ fysieke ontwikkeling achterstanden laat zien, laten wij beoordelen door 

ABCesar of door onze gymleerkracht. Zij behandelen leerlingen binnen de school. 

Sociale vaardigheden worden getraind door de inzet van de Vreedzame School. De 

studievaardigheden komen aan bod in de methode Blits. Ook zijn wij sinds de start van het schooljaar 

2019-2020 begonnen met een training gericht op het ontwikkelen van de Studievaardigheden. Wij 

worden hier vanuit September Onderwijs begeleidt.  
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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 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

 

Toelichting fysieke ruimten  

 Sinds de start van schooljaar 2019-2020 hebben wij een tweede locatie waar de groepen 6 t/m 8 

gehuisvest zijn.  Hierdoor hebben wij qua beschikbare ruimtes meer mogelijkheden dan voorheen.  
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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 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  

 Veel protocollen zijn wel aanwezig, maar worden niet actief toegepast. Wanneer leerkrachten 

handelingsverlegen zijn, schakelen zij de hulp van de IB-ers/ directie in. Zij passen de bestaande 

protocollen actief toe.   
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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 14  0 % 14 % 86 % 0 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

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

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

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Voldoende 

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

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Onvoldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Onvoldoende 

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.  

Voldoende 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Voldoende 

 

Toelichting HGW  

 HGW betekent bij ons Opbrengstgericht Passend Onderwijs(OPO). Wij merken dat onze leerkrachten 

soms huiverig zijn om de methode los te laten en zelf doelen kunnen formuleren. Onze focus ligt hier 

de komende periode extra op. In groep 8 hebben we, mede door inzet van een rekencoach, een 

rekenplan bedacht waardoor we andere keuzes hebben moeten maken met betrekking tot de leerstof 

vanuit de methode. 

Wij hebben een gekozen instrumentarium voor het inzichtelijk maken van reflecties. Dit is terug te 

vinden in de weekplanning. Onze leerkrachten worden 2-3 keer per jaar geobserveerd aan de hand 

van een observatie instrument en krijgen feedback tijdens het nagesprek. Leerkrachten vormen hier 

hun nieuwe ontwikkelpunten op. Zij voelen zich veilig om met elkaar in gesprek te gaan over hun 

leerpunten en bevragen elkaar hoe zij dit beter vorm kunnen geven.  

In de groepen bemerken wij een hoge ouderbetrokkenheid. Leerkrachten en ouders werken goed 

samen en bevragen elkaar regelmatig over het proces aangaande de ontwikkeling van het kind. Als 

school vinden wij het van essentieel belang om de ouder als ervaringsdeskundige te zien en samen in 

gesprek te gaan. 
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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 

 Binnen ons onderwijs stellen wij het kind in zijn / haar ontwikkeling centraal. Immers, alle kinderen zijn 

in meer of mindere mate verschillend ten opzichte van elkaar, en hebben dus ook verschillende 

onderwijsbehoeften. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze, en zeker niet in 

hetzelfde tempo. Dit gegeven impliceert dat wij aan de zorgbehoeften van alle leerlingen zoveel 

mogelijk recht willen doen en gaandeweg de les werken van convergent naar divergente instructies. 

Wij willen vanuit onze zorg richting leerlingen niet uitgaan van wat een kind niet kan maar van 

datgene dat tot de mogelijkheden van een leerling behoort. We benoemen de positieve factoren maar 

hebben ook oog voor de belemmerende factoren. Kortom, we willen afstemmen op de 

onderwijsbehoeften de leerlingen. 

  

Om alle kinderen recht te doen in hun ontwikkeling werken wij op school vanuit de visie van 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs. OPO is een planmatig en cyclische werkwijze waarbij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal 

staan. De hele cyclus vanuit OPO, met bijbehorende instrumenten, wordt op dit moment 

geïmplementeerd op onze school. 

  

Wij gaan uit van vijf niveaus van zorg: 

Niveau 1: algemene zorg voor kinderen zonder specifieke problemen. (leerkracht) 

Niveau 2: extra hulp bij een kleine leerachterstand, die in korte termijn op te lossen is. (leerkracht) 

Niveau 3: speciale zorg door middel van een individueel handelingsplan. Het handelingsplan wordt 

gemaakt na overleg met de IB-er.(leerkracht en IB-er)  

Niveau 4: speciale zorg na extern onderzoek. Het handelingsplan wordt samen met de IB-er of een 

deskundige van buitenaf opgesteld. Arrangement via SWV. 

Niveau 5: Doorverwijzing SO/SBO(IB-er en 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  

 In eerste instantie zal de leerkracht de gesprekken voeren met ouders. Hierbij bespreekt de leerkracht 

opvallende zaken betreffende; werkhoudingsproblemen, op sociaal emotioneel gebied, cognitief 

gebied en motorisch gebied. Mocht na deze gesprekken extra zorg nodig zijn, dan sluit de IB-er aan 

bij de lopende gesprekken. De IB-er betrekt, wanneer nodig, het SWV, andere externe partijen en 

betrekt ouders tijdens dit proces om hun zienswijze mee te nemen in het traject 
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Ondersteuningsteam 

 Onze school werkt niet met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of 

ZOT) is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning 

nodig hebben. 

 

 

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:  

- Anders, namelijk 

 specifieke functionaris 

 

Toelichting op het aanmeldproces  

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

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt op school. 

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

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 een 

specifieke functionaris. 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

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  

Leerplichtambtenaar  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

Politie  

 

 

Toelichting samenwerking 

 Op dit moment hebben wij een samenwerking met de voorschool, leerplichtambtenaar en 

Buurtteammedewerkers. Andere samenwerkingen worden opgestart via het SWV. Ook zijn wij een 

samenwerking aangegaan met het Golbe college sinds start schooljaar 2019-2020.  

De samenwerking met ketenpartners is eveneens ons sterke punt. Hierdoor zijn wij in staat de juiste 

expertise in huis te halen als wij die zelf missen. 
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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? 

 De leerlingen worden in principe getoetst op hun eigen niveau wat beschreven staat in het OPP. Het 

OPP wordt éénmaal per jaar geëvalueerd of, bij bijzonderheden tussentijds bijgesteld. Op het gebied 

van het sociaal -emotionele vlak, meten we aan de hand van observaties of gestelde doelen behaald 

zijn en plannen we vanuit OPO tweemaal per jaar een groepsbespreking gericht op de sociaal 

emotionele ontwikkeling. 

  

  

 

 


