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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  De Odyssee 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Utrecht PO  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

 De Odyssee is een reguliere basisschool waarin een passend aanbod is. We werken met een 

gedifferentieerd aanbod voor de kinderen. We werken gestructureerd met de kinderen in de klas. 

Bij  verschillende vakken maken we gebruik van de uitgangspunten van de 21e eeuwse vaardigheden. 

Dit zijn vaardigheden die kinderen oefenen op de basissschool, zoals ict-vaardigheden, oplossen van 

problemen, samenwerken, presenteren etc.  

Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn voor vergroten van de zelfstandigheid van kinderen 

(weektaak, nakijken van werk etc.).  

Daarnaast past binnen ons onderwijsconcept dat we veel aandacht besteden aan een goed 

pedagogisch klimaat en de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen.  

 

Onze visie op passend onderwijs 

 We streven als school naar onderwijs dat optimaal is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het 

individuele kind. Binnen de mogelijkheden die onze school biedt. 

Een voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig 

voelen. De leerkrachten werken vanuit vertrouwen in kinderen en dagen leerlingen uit om te presteren 

naar beste kunnen.  

Om goed passend onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, leerlingen en ouders 

weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. En wat de mogelijkheden binnen de school zijn. Dit wordt 

beschreven in dit Perspectief Op School.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

 De Odyssee is een school in Utrecht-Oost. De kinderen komen uit de wijken rondom de school, met 

verschillende achtergronden, sociaal-economisch gezien en qua opleidingsniveau. We willen een 

buurtschool voor deze kinderen zijn. Hierdoor is er sprake van een diverse leerlingpopulatie.  

Over het algemeen is het uitstroomniveau van de school hoog. Hier hebben we onze schoolstandaard 

aan aangepast.  

  

  

  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

 We handelen zoveel mogelijk preventief, in de klas. We werken volgens de cyclus van 

handelingsgericht werken. Met een vast lesmodel en structuur voor de kinderen krijgen de kinderen 

een passend aanbod in de klas. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het op drie niveaus 

lesgegeven (gericht op behalen kerndoelen) bij de kernvakken. De niveaus voor het rekenonderwijs 

zijn aangepast aan de schoolstandaard.   

Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden voor kinderen. We spannen ons maximaal in om 

de kinderen op het gewenste leesniveau te krijgen/houden. Daarom bieden we leesbegeleiding voor 

jonge risicolezer, vanaf medio groep 2 tot groep 4. En hebben we logopedie van de Praatmaatgroep in 

school, vooral gericht op begeleiding van onze beginnende lezers.  

Sinds dit schooljaar is ergotherapie mogelijk in school.  

In het voorjaar van 2020 wordt een voltijds hoogbegaafdengroep gestart op de Odyssee. Kinderen die 

hiervoor in aanmerking komen worden door het Samenwerkingsverband aangemeld. 

  

  

  

  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

 Binnen de structuur en extra begeleidingsmogelijkheden van onze school kunnen veel kinderen een 

passend aanbod krijgen. Er zijn echter een aantal situaties waarin begeleiding van kinderen lastiger 

wordt op de Odyssee. Als deze situatie optreedt voor een kind schakelen we als school externe hulp 

in.  

Het gaat dan om:  

• Kinderen meternstige gedragsproblemen, waarbij veel één op één begeleiding ndog is. Dit 

lukt niet in de gangbare structuur van de school. Als kinderen een gevaar voor zichzelf en de 

groep vormen kan een kind (tijdelijk) geen onderwijs hebben op onze school.  

• Als kinderen niet tot ontwikkeling komen in de setting van ons aanbod en onze structuur. Hier 

kunnen verschillende oorzaken zijn, we gaan dan met ouders in gesprek om verder te 

onderzoeken wat een meer passende begeleiding van het kind zou kunnen zijn. En waar dit 

het best zou kunnen plaatsvinden.  

• Om te kunnen profiteren van het aanbod op de Odyssee is het belangrijk dat de kinderen zich 

ontwikkelen in zelfstandigheid. Als dit niet of niet voldoende op gang komt is extra hulp 

nodig, binnen of buiten de school. 

• We hanteren een ondergrens van XX IQ.    
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De grens van zorg wordt zorgvuldig en per kind vastgesteld. Externe specialisten en het SWV worden 

betrokken als een groepleerkracht handelingsverlegen is. Als begeleiding van dergelijke specialisten 

niet zorgt voor ontwikkeling van het kind in onze schoolsetting is de grens bereikt en zoeken we een 

alternatieve plek. Vanzelfsprekend in overleg met ouders onderzoeken we mogelijkheden. Passend bij 

het kind, de groep en leerkracht. We evalueren afspraken die gemaakt zijn en onderzoeken het effect. 

Eventueel passen we handelen aan.   

Bij aanname van kinderen (met name bij zij-instroom) kijken we naar zorgbehoefte van kinderen.  

  

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

 Het team van de Odyssee heeft gedurende schooljaar 2018-2019 haar eigen schoolstandaard 

vastgesteld. Dit betekent dat we zelf onze norm hebben vastgesteld voor de leerlingresultaten. Op 

basis van de constatering dat relatief veel kinderen hoge resultaten halen en naar een hoog type 

vervolgonderwijstype uitstromen (HAVO +) is het aanpassen van het onderwijsaanbod voor dit deel 

van onze kinderen een logische vervolgstap. De schoolstandaard is in eerste instantie voor het 

rekenonderwijs vastgesteld. 

Op basis van de resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen (cito) hebben we de 

schoolstandaard rekenen als volgt vastgesteld: 

60 % van de kinderen haalt een I+, I of  II score - basisarrangement 

35 % van de kinderen haalt een  III of IV score – intensief arrangement 

max. 5% van de kinderen haalt een V score 

Dit betekent dat voor 60% van de kinderen extra verdiepingsmateriaal rekenen beschikbaar is in de 

groep. En dat de kinderen hiervoor instructie en begeleiding bij de verwerkingsopdrachten krijgen in 

de klas. We richten ons op natuurlijk op alle kinderen. Het lesmodel is aangepast om zo goed mogelijk 

de verschillende niveaus in de groep te bedienen.   
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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 1-4-2016 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 

 

Punten van verbetering 

 In het rapport wordt de aanbeveling gedaan om te onderzoeken welke verklaringen er zijn voor de 

verschillen tussen leerlingen in taakbetrokkenheid. Dat schept de mogelijkheid om niet alleen bij 

incidenten in te grijpen. Een dergelijke analyse kan input geven om beleidsmatig en structureel invloed 

uit te oefenen op taakbetrokkenheid van leerlingen. Dat draagt bij aan hun leerproces.  

Dit heeft de school aangepakt door de verantwoordelijkheid van kinderen voor hun eigen leerproces 

te vergroten. En kinderen hier meer bij te betrekken en op aan te spreken. Concrete aanpassingen die 

de school heeft ingevoerd zijn o.a.: zelf corrigeren van werk door leerlingen, hierop reflecteren, 

structureel feedback geven op werk en toetsen door leerkrachten, optimaliseren dag- en weektaak.  

Een tweede aandachtspunt was om voor de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong een 

perspectief te schetsen: wat willen we bereiken met deze leerling? 

De school heeft het aanbod voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verbeterd. Dit 

aanbod wordt in elke themaplanning opgenomen.  

  

 

Sterke punten 

•  De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken. De tussenresultaten van de 

leerlingen zijn goed, over het algemeen hoger dan de inspectienorm.  
• De leraren verstaan hun vak; op de Odyssee werkt een team dat gericht is op samenwerking 

en gedeelde verantwoordelijkheid 

• De school heeft de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld en de ondersteuning van 

leerlingen met een afwijkende ontwikkeling is goed. 

• De school kent een  positief schoolklimaat.  

• De kwaliteitszorg is voldoende ontwikkeld op de school. Men heeft zicht op de kwaliteit van 

het eigen onderwijs en werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering. 
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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  

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Begeleider passend onderwijs  

 Consulent passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 

 
Jonge kind specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Logopedist  

 

 
Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 NT2-specialist  
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 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 

 
Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  

 

Waar Anders, namelijk … 

 
Ergotherapeut  
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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  

 Gedragsgroep  

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)  

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)  

 Impulsklas  

 Observatieklas  

 Rekenklas  

 Schakelklas  

 Taalklas  

 Time-out voorziening (met begeleiding)  

 Voorschool  

 Zomerschool  

 

Toelichting voorzieningen  

 Leesbegeleiding 

We bieden extra leesbegeleiding aan kinderen uit groep 3 en 4 waarbij het leesproces niet helemaal 

vanzelf op gang komt. Als een kind hiervoor in aanmerking komt is hier altijd contact over met de 

ouders. De IB-er van de onder- en middenbouw kijkt samen met de groepsleerkrachten welke 

kinderen hiervoor in aanmerking komen. Zij coördineert ook dat de leesoefeningen afgestemd zijn met 

het aanbod in de groepen. 

  

Remedial Teacher in school 

In sommige gevallen kan een kind baat hebben bij extra oefenen met lesstof buiten de klas. We 

hebben midden uit het Passend Onderwijs budget vrijgemaakt voor remedial teaching in onze 

school. Zij werkt kort en intensief met een klein groepje kinderen of met een individueel kind. Er wordt 

specifiek aan één lesonderdeel extra aandacht besteed. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen 

worden door de groepsleerkrachten en intern begeleiders gesignaleerd. Na overleg met ouders wordt 

een RT-traject gestart. Dit duurt 6 tot 8 weken en wordt dan geëvalueerd en besproken met ouders en 

de groepsleerkracht(en). 

Ouders kunnen eventueel ook zelf afspraken maken met remedial teachers van buiten school.  De 

Odyssee heeft contact met een aantal professionele RT-ers. Deze helpen de kinderen na schooltijd. 

Ouders sluiten zelf een contract met deze RT-ers. 

Logopedie 
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Sinds 2016 is er de mogelijkheid om in ons schoolgebouw naar de logopedist te gaan. We hebben met 

de logopedist de afspraak dat bij kleuters dit onder schooltijd kan. Bij de kinderen vanaf groep 3 is dit 

anders. Dan overleggen we even met de leerkracht, IB en ouders over een passende aanpak en tijdstip. 

Meer informatie over de logopedist in onze school kunt u vinden op: http://www.depraatmaatgroep.nl. 

  

Ergotherapie 

Ergotherapie richt zich op de mogelijkheid om deel te nemen aan bezigheden die belangrijk zijn in het 

dagelijkse leven van een kind. De ontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Van het goed vasthouden van 

een potlood, het luisteren naar een instructie tot het plannen van huiswerk. Soms is er net een steuntje 

in de rug nodig om er voor te zorgen dat het beter gaat. Gemakkelijker en vooral ook leuker. Denk 

hierbij aan het verbeteren van schoolse vaardigheden, spelen en de zelfredzaamheid. 

Voor welke leerling ergotherapie? Als spelen, bewegen of leren niet helemaal vanzelf gaat; 

• moeite met de fijne motoriek (potlood vasthouden, kleuren, schrijven, knippen etc.) 

• moeite met plannen en maken van schoolse taken (weektaak af krijgen, huiswerk etc.) 

• moeite met concentreren op het schoolwerk 

• als een kind/leerling prikkels opzoekt of vermijdt, prikkels niet goed opmerkt of juist gevoelig 

is voor prikkels 

• ls een kind moeite heeft met aankleden (omkleden gymles of jas/veters/broek), eten 

(onhandig met broodtrommel/ drinkpakje/beker openen) of opruimen. 

Aanmelden voor deze extra zorg gaat via de groepsleerkracht en/of IB. Zie 

www.kinderergotherapieutrecht.nl voor meer informatie. 

  

Samenwerkingsverband 

In sommige gevallen heeft een kind specifieke ondersteuning nodig die school niet in huis heeft. Het 

eerste aanspreekpunt is dan het Samenwerkingsverband. Hierbij werken specialisten op verschillende 

gebieden die alle aangesloten scholen in Utrecht kunnen ondersteunen. Zij starten vaak met een 

observatie van een kind. Daarna kan eventueel, in overleg met ouders, een begeleidingstraject gestart 

worden. 

  

Zien in de Klas 

We werken nauw samen met Zien in de Klas, een schoolbegeleidingsdienst. Als ouders zelf geen 

voorkeur hebben voor een begeleider kunnen we vaak bij Zien in de Klas terecht. Onder andere voor 

kinderen die dyslexiebehandeling nodig hebben. Voordat Zien met een kind gaat werken zijn 

er  gesprekken met ouders geweest. 

  

Werkwijze extra ondersteuning 

We proberen voor de kinderen een zo goed mogelijk aanbod en ondersteuning te bieden. Als u zich 

zorgen maakt over uw kind en wellicht extra ondersteuning zou wensen is uw eerste aanspreekpunt de 

groepsleerkracht van uw kind. Samen met de leerkracht kan contact gezocht worden met de intern 

begeleider van onze school. De intern begeleider is dan weer contactpersoon voor eventuele hulp 

buiten school. 
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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 laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod NT2  

 Aanbod spraak/taal  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 

Toelichting onderwijsaanbod  

 Bij de start van een kleuter op de Odyssee wordt een vragenlijst ingevuld door ouders. Hier worden 

vragen gesteld over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong van het kind. Vroeg signaleren is hierbij 

belangrijk. Als ouders hiervan melding maken of de leerkracht observeert een voorsprong wordt het 

aanbod voor het kind aangepast.  

Mogelijkheden voor extra verrijking, het Uilennest 

We hebben één dag een verrijkingsaanbod voor kinderen. Dit is het Uilennest. In het Uilennest zitten 

kinderen die door de leerkrachten gesignaleerd zijn met behulp van een vragenlijst uit het Sidi-R 

protocol. Dan gaat het over kindkenmerken en leeraspecten, bijvoorbeeld over creativiteit in 

oplossingen en snel begrip van de leerstof. Daarnaast scoren deze kinderen in de meeste gevallen 

hoog op Cito begrijpend lezen en rekenen. 

Het betreft hier leerlingen die meer nodig hebben dan dat wat  binnen het reguliere schoolwerk en 

extra aanbod binnen de groep geboden kan worden. Het Uilennest bestaat uit 3 groepen van rond de 

15 kinderen of minder. We hebben gecombineerde groepen 3-4, 5-6 en 7-8 die gedurende anderhalf 

uur extra begeleiding  krijgen in het Uilennest.  Onze leerlingen hoeven niet te beschikken over een 

intelligentieonderzoek om deel te kunnen nemen. De groep biedt buiten de reguliere groepen 3-8 

onderwijs op maat voor leerlingen die behoefte hebben aan een andere uitdaging dan ze in een 

reguliere onderwijsgroep krijgen. De rest van de week volgt deze leerling lessen in de eigen groep. De 

lessen vinden plaats onder schooltijd. 
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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   

 Agressieregulatietraining   

 Bijles (op vakinhoud)   

 Faalangstreductietraining   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   
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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 met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  
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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 gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  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 
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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 % 0 % 14 % 86 % 

 

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.  
Goed 

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.  
Goed 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Goed 

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.  

Goed 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Goed 

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.  
Goed 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Voldoende 
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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 

 Onze school werkt volgens de aanpak van Handelings Gericht Werken. Dit houdt in dat het eerste 

aanspreekpunt voor kinderen en ouders de groepsleerkracht is.  

De groepsleerkracht brengt de onderwijsbehoefte van een kind in kaart en stemt het aanbod zo 

optimaal mogelijk af. Dit wordt op groepsniveau in een groepsplan vastgelegd.  

Als de onderwijsbehoefte van een kind niet te realiseren is in de eigen groep met één 

groepsleerkracht, wordt extra hulp binnen of buiten de klas gezocht. Hierin wordt de intern begeleider 

betrokken. IB kan een onderzoek starten, bijv. via het Samenwerkingsverband. Afhankelijk van de 

uitkomst van een dergelijk onderzoek zijn verschillende extra begeleidingsmogelijkheden voor 

kinderen. Zie voor de mogelijkheden de tabellen hierboven.  

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

      

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

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

 Op de Odyssee streven we een ononderbroken ontwikkelingsproces na voor ieder kind. In principe 

krijgen kinderen les in hun eigen groep, van de eigen groepsleerkracht. Basis voor de lessen is het 

‘directe instructiemodel’:   

• oriëntatie –  het benoemen van het  doel en het activeren van aanwezige voorkennis; 

• uitleg – de leerkracht legt nieuwe leerstof uit en past deze toe (voordoen); 

• begeleide inoefening – samen met de leerkracht of andere kinderen oefenen met de stof; 

• zelfstandige verwerking – het kind gaat zelf oefenen; 

• evaluatie op proces en inhoud  – hoe verliep de les en wat heb je geleerd?. 

Tijdens het deel van de les dat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan kan de leerkracht extra 

instructies bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Op deze manier kan de leerkracht differentiëren 

naar drie niveaus in de groep. Hieronder valt ook werken met verrijkingsmateriaal, dat meestal bij de 

methodes beschikbaar is. 

Als blijkt dat een kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft is het eerste aanspreekpunt de 

groepsleerkracht. Als kinderen extra ondersteuning op sociaal- emotioneel gebied of 

verdieping/verrijking nodig hebben op cognitief gebied, beschrijft de leerkracht dit in een 

handelingsplan. De leerkracht stelt ouders op de hoogte van de hulp die het kind krijgt. Indien 

mogelijk worden ouders ingezet bij de uitvoering van het handelingsplan (denk aan oefeningen die 

thuis gedaan kunnen worden). De intern begeleider is ook altijd betrokken bij dit proces. 
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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 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Jeugdhulpprofessional 

 

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 
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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)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Speciaal onderwijs (so)  

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  

Kleuter Extra  
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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. 

 

 


