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2 De Schakel 

 

1.Inleiding 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, 

grenzen en ambities die De Schakel heeft als het gaat om het bieden van passend 

onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 

Uit dit document blijkt dat De Schakel voldoet aan de basisondersteuning. Bovendien 

wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het 

team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities 

van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het 

schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner 

zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en 

organisaties voor welzijn en zorg.  

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband 

geven een beeld van het onderwijsondersteuningscontinuüm op het niveau van het 

schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit 

overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek 

voorzieningen aanwezig zijn. Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband 

kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het 

bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de 

schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen 

voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, de 

verdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de 

onderwijsbehoeften van leerlingen.   

Tijdens het schooljaar 2016-2017 vindt er binnen het Samenwerkingsverband een 

herijking van de basisondersteuning plaats. Op basis van deze herijking worden de 

ondersteuningsprofielen van alle scholen van het Samenwerkingsverband aangepast. 
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2 Algemene gegevens 

School: De Schakel 
 
Brin: 13NV 
 
Directeur: R. Breedijk 
 
Intern begeleider(s): J. Noort en M. Suijkerbuijk 
 
Bestuur: Vereniging voor PCBO Rijnsburg 
 
Samenwerkingsverband:  SWV PO Duin- en Bollenstreek  

 

3 Onderwijsvisie 

Wij hebben op De Schakel de volgende visie op onderwijs: 

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Het geven van goed onderwijs bestaat 

voor ons uit het verzorgen van leeromgevingen waarin leerlingen worden uitgedaagd 

om kennis, vaardigheden en waarden op te doen. Daarbij is er aandacht voor 

verschillen die er zijn tussen kinderen. We hebben hoge verwachtingen van de 

mogelijkheden van de leerlingen. 

Deze visie is de basis van ons onderwijs. 

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, met respect en aandacht 

wordt benaderd en zo ook anderen behandelt. De Schakel moet een plek zijn van rust 

en veiligheid. We streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op 

cognitief, emotioneel en sociaal gebied, waarbij zij een zelfstandige en 

zelfverantwoordelijke houding ontwikkelen. Plezier in leren, creatief denken en doen 

wordt op school gestimuleerd. Ouders zien wij als een onmisbare schakel en 

belangrijke partner. 

 

Deze missie is onze opdracht. 

Visie en missie vormen kort samengevat ons motto: 

‘Onderwijs op maat in een veilig klimaat geeft optimaal leerresultaat.’ 

 

De wet op passend onderwijs die met ingang van augustus 2014 van kracht is gegaan, 

gaat ervanuit dat zo veel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs een 

plekje kunnen vinden. De Schakel heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs 

te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, 

zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus 

afgestemd op wat het kind nodig heeft. Afstemming is: zoeken naar wat kinderen 

nodig hebben voor hun ontwikkeling, om persoonlijk te groeien als mens en een 

competente leerling te kunnen worden. We werken daarbij vanuit het kader van 

Handelingsgericht werken en de Kanjerprincipes. Bij een aantal leerlingen komen wij 

tegemoet aan speciale begeleidingsbehoeften. 
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4 Kengetallen leerlingenpopulatie van de afgelopen schooljaren 

4.1 Leerling aantallen 

 

Bovenstaand figuur laat zien dat het aantal leerlingen vanaf 2013 gedaald is van 212 

leerlingen naar 203 leerlingen op dit moment. De wijk waarin de school staat, kent 

een lichte vergrijzing. Aan de rand van de wijk is veel gebouwd. Echter, dit zijn 

voornamelijk appartementen voor starters en leveren vooralsnog weinig leerlingen 

op. De prognoses van de gemeente geven na een lichte daling een stijging aan door 

de te bouwen woningen in een wijk ten zuiden van de wijk waarin De Schakel zich 

bevindt.  

Met de omringende scholen in Rijnsburg is veel contact. Met de andere 5 scholen van 

de vereniging wordt nauw samengewerkt op het gebied van onderwijsbeleid en 

onderwijsorganisatie. Zowel de directeuren als de IB-ers voeren regelmatig overleg 

en delen kennis en ervaring met elkaar. Daarnaast wordt er sinds het schooljaar 

2014-2015 overleg gevoerd met de andere scholen van Rijnsburg en Valkenburg die 

gezamenlijk een zogenaamde werkeenheid vormen en onderling afspraken maken 

over o.a. de inzet van de beschikbare onderwijsondersteuning. 
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4.2 Groepsgrootte en formatie 

Teamlid Aantal fte 

13 groepsleerkrachten 8,0449 

2 intern begeleiders 0,5987 

1 onderwijsassistent 0,2250 

1 vakdocent bewegingsonderwijs 0,2258 

1 ict medewerker 0,1356 

1 directeur 1,0000 

 

De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Er zijn 8 groepen. Ook kent de school 

een instroomgroep. Wanneer leerlingen binnen de schoolvereniging 4 jaar worden en 

ze kunnen nog niet instromen op de school van voorkeur, dan worden deze leerlingen 

opgevangen in deze groep. Dit schooljaar zal er vanaf januari 2017 een 

instroomgroep zijn. 

4.3 Gewicht leerlingen 

 

Bovenstaand figuur laat het aantal leerlingen met een schoolgewicht zien van de 

afgelopen vier jaar. Op dit moment zijn er 4 kinderen met een schoolgewicht 0,3. 

Dat komt overeen met 2 % van de schoolpopulatie en 3 kinderen met een 

schoolgewicht 1,2. Dat komt overeen met 1,5 % van de schoolpopulatie. Het aantal 

leerlingen met een schoolgewicht is afgenomen.  
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Van de nieuwe leerlingen die instromen heeft vrijwel niemand een aangepaste 

weging. Enerzijds heeft dit te maken met het hogere opleidingsniveau van de nieuwe 

ouders, anderzijds is de bijgestelde regeling voor de weging van leerlingen een 

belangrijke oorzaak. Het opleidingsniveau van het merendeel van de ouders is MBO of 

lager; ca. 75%. De andere 25 % van de ouders heeft een HBO of WO studie afgerond 

4.4 Leerlingen met een TLV speciaal onderwijs (SO) 

 

In 2012-2013 spreken we nog van een beschikking. Deze 4 leerlingen hebben we niet 

verwezen omdat we, met de nodige ondersteuning, binnen de school tegemoet 

konden komen aan hun onderwijsbehoefte. Vanaf 2014 spreken we over een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV). We hebben 2 leerlingen teruggeplaatst vanuit het 

SO. Met de nodige ondersteuning kunnen zij weer deelnamen aan het reguliere 

basisonderwijs. 
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4.5 Leerlingen met een TLV speciaal basisonderwijs (SBO) 

 

4.6. Leerlingen zonder TLV maar met speciale ondersteuningsbehoeften 

 

In bovenstaande tabel staan de aantallen leerlingen die bepaalde ondersteunings-

behoefte(n) hebben. Er zijn naar verhouding veel leerlingen met een hulpvraag op 

het gebied van gedrag of sociaal emotionele ontwikkeling. Bij de leerlingen die in 

deze categorie zijn meegeteld gaat het o.a. om de volgende zaken: individuele 

sociale vaardigheidstraining (Kanjertraining, Rots & Water, e.d.), onderzoek naar of 

diagnose van gedragsstoornissen, trajecten bij CJG/JGT: 1 gezin 1 plan, behandeling 

bij kinderpsycholoog of de betrokkenheid van een onderwijsondersteuner. In alle 
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gevallen geldt dat van de leerkrachten gevraagd wordt in hun les- of klassensituatie 

rekening te houden met de ondersteuningsbehoeften van het kind.  

De school werkt met het protocol “Leesproblemen en Dyslexie”. Met behulp van dit 

protocol en met behulp van de adviezen van deskundigen komt de school voor deze 

leerlingen tot aanpassingen in de leerstof en waar mogelijk in toetsing (compensaties 

zoals omschreven in ons zorgplan. De school zet het computerprogramma L2S in ter 

ondersteuning van leerlingen met dyslexie. 

Verder valt op dat er nauwelijks leerlingen op school zitten waarbij een 

rekenstoornis of hoog- en meerbegaafdheid is vastgesteld. Voor beide groepen geldt 

echter wel dat de leerkrachten ook deze ondersteuningsbehoeften in beeld hebben. 

Er is zeker aandacht voor leerlingen met rekenproblematiek. Ook de leerlingen die 

meer begaafd zijn worden tegemoetgekomen in hun behoeften (o.a. compacten en 

verrijken en extra modules) Zie ons begaafdenprotocol. In het schoolplan is 

beleidsvorming op dit gebied opgenomen als actiepunt voor de komende jaren. 
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5 PASSEND ONDERWIJS  

Het organiseren van de juiste ondersteuning voor elk kind, zo snel, licht en dichtbij 

mogelijk. Dat is de kern van passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 

augustus 2014 en heeft de manier waarop de extra ondersteuning voor leerlingen 

georganiseerd wordt veranderd. In het kort komt het hier op neer:  

 We werken samen met de scholen in de regio om alle leerlingen de beste 

onderwijsplek te bieden;  

 We gaan uit van wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in 

de buurt;  

 We begroten jaarlijks voldoende geld om de extra ondersteuning aan leerlingen te 

realiseren.  

 We gaan als schoolteam minimaal eenmaal per schooljaar in gesprek over onze 

mogelijkheden en grenzen als het gaat om het tegemoetkomen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften. Het SOP wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  

 Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt 

nodig hebben.  

5.1 Basisvoorwaarden  

Om passend onderwijs te kunnen bieden, zal een aantal zaken tot de 

standaarduitrusting van elke school (gaan) behoren. Deze vormen het fundament 

voor de route naar goed onderwijs voor elk kind. Net als alle andere scholen moeten 

ook wij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1) Handelingsgericht werken  

Het geven van goed onderwijs lukt het beste als bekend is wat de leerlingen nodig 

hebben. Daarbij is het belangrijk om snel te kunnen signaleren dat een leerling zich 

niet ontwikkelt naar vermogen. Handelingsgericht werken (HGW) is daarvoor een 

goede werkwijze. De werkwijze bestaat uit zeven hoofdpijlers:  

 Doelgericht handelen en evalueren  

 Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen staan centraal  

 Het gaat om afstemming en wisselwerking  

 De leerkracht doet ertoe  

 Positieve aspecten zijn van groot belang  

 We werken constructief samen  

 De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant  
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Op De Schakel werken we met een cyclus van groepsplannen, groeps- en 

leerlingbesprekingen en rapportage aan ouders. Alle relevante informatie wordt 

bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Deze manier van werken is systematisch, 

doelgericht en zet sterk in op een goede afstemming tussen leerkracht, leerling en 

ouders.  

2) Basisarrangement inspectie  

De tweede voorwaarde is het werken volgens de zorgindicatoren van het 

inspectiekader. Als een school hieraan voldoet, wijst de inspectie een 

basisarrangement toe. Dat wil zeggen dat een school de basiskwaliteit levert die 

verwacht wordt van scholen. De Schakel heeft dit basisarrangement.  

3) Goede leerkrachten  

Een derde voorwaarde voor een geslaagde route is een goede leerkracht, die:  

 handelingsgericht werkt;  

 kan reflecteren op het eigen handelen, zodat hij/zij goed kan inspelen op wat de 

groep leerlingen nodig heeft, eventueel met behulp van extern advies;  

 benodigde handelingen eigen maakt en weet welke doelen hij/zij nastreeft bij het 

bieden van ondersteuning aan een leerling.  

4) Voldoen aan competenties voor het organiseren van ondersteuning  

Voor het organiseren van de ondersteuning in de school zijn expertise, kennis en 

vaardigheden nodig. De leerkrachten kennen de route en weten wat er van hen 

verwacht wordt. Ook de intern begeleider heeft de route en competenties in beeld 

en is in staat om leerkrachten te helpen de juiste ondersteuning aan elk kind te 

bieden. Als team kennen we het proces en weten we bij wie we binnen of buiten de 

school terecht kunnen voor bepaalde ondersteuning. 
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5.2 De route Passend Onderwijs 

 

Basis- 

onder- 

steuning 

 

 

1. in de groep 

Signalering door de leerkracht 

  

2. in de school 

aanvullende ondersteuning  groep/school 

 

 Onderwijs- 

ondersteuners 

3. schoolnabije 

ondersteuning  

m.b.v. 

onderwijsonder- 

steuners 

SBO en SO 

CJG 

GGD 

JGT 

 SBO en SO 

 

1) In de groep > het begint bij de leerkracht  

Het snel kunnen signaleren dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, is de 

eerste stap. Op dat moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat 

betekent dat leerkracht volgens die werkwijze samen met ouders (en eventueel 

collega’s) op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind.  

2) In de school > met hulp van de IB’er  

Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij/zij in gesprek met 

de intern begeleider. De IB’er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft 

vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en 

betrekken van ouders van groot belang. De IB’er voert vervolgens de regie over het 

afgesproken traject. 

3) Schoolnabije ondersteuning > met hulp van het ondersteuningsteam  

Als het plan van aanpak dat de leerkracht, IB-er en ouders hebben opgesteld na 

verloop van tijd niet blijkt te werken, wordt de hulp van het ondersteuningsteam 

(OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en IB-er, kan zo’n team bestaan uit een 

onderwijsondersteuner, de directeur, een onderwijsspecialist en/of een jeugd- en 
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gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft en legt dit 

vast in een arrangement. Er zijn twee soorten arrangementen:  

a) hulp die de school zelf kan bieden  

b) hulp die de school kan bieden met expertise van buiten  

Als de school niet in staat is om het kind de benodigde begeleiding te bieden dan 

wordt er in overleg met de ouders en de mensen van het ondersteuningsteam 

gezocht naar de best passende onderwijsplek op een andere school. In hoofdstuk 7 

staat deze procedure verder uitgewerkt. 

5.3 Arrangeren  

Zoals hierboven beschreven volgen we de ontwikkeling en het welbevinden van onze 

leerlingen systematisch en plegen we interventies als dat nodig is. Bij complexe 

ondersteuningsvragen roepen we de hulp van deskundigen in om samen met ons en 

de ouders na te denken over een passend ‘arrangement’ dat ervoor kan zorgen dat 

de leerling zich naar vermogen blijft ontwikkelen. Bij een arrangement gaat het om 

de aanpak, materialen en eventueel extra hulp binnen of buiten de klas. In alle 

gevallen waarbij de leerkracht een interventie doet die afwijkt van de basisaanpak, 

spreken we van een arrangement. De interventies kunnen gericht zijn op cognitief 

gebied, gedrag of allebei. In welke mate een leerling ondersteuning krijgt, wordt 

afgesproken in het ondersteuningsteam. In dat overleg stellen we onszelf o.a. de 

volgende vragen:  

 Wat heeft dit kind nodig om zich verder te ontwikkelen?  

 Wat zijn de ontwikkeldoelen?  

 Kan de school aan deze behoeften tegemoet komen, gelet op de leerkrachten en 

andere leerlingen in de groep? Is de ondersteuning haalbaar, gelet op de 

groepsplannen waaraan gewerkt wordt?  

 Wat is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden en te verwachten groei op 

onze school, gelet op de cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten van de 

leerling?  

Als de bovenstaande vragen positief beantwoord kunnen worden dan wordt er een 

plan opgesteld waarin de ondersteuning en de doelen beschreven staan. Het plan 

wordt tussentijds geëvalueerd om te bepalen of het arrangement nog voldoet, 

bijgesteld / afgebouwd kan worden of dat er vervolgstappen gezet moeten worden 

voor de uitstroom naar passend onderwijs elders. 
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6 BASISONDERSTEUNING  

De basisondersteuning geeft het niveau van ondersteuning weer, waaraan alle 

scholen in het samenwerkingsverband moeten voldoen. De basisondersteuning omvat 

vier aspecten:  

 basiskwaliteit (het oordeel van de inspectie over de school);  

 planmatig werken (het volgen van de resultaten van de leerlingen en het inrichten 

van het onderwijs op basis daarvan);  

 preventieve en licht curatieve interventies (zoals een aanpak voor pesten of 

dyslexie);  

 onderwijsondersteuningsstructuur (goede afspraken over de organisatie binnen de 

school en samenwerking met specialisten). 

In de volgende paragrafen staat aangegeven in welke mate wij volgens onszelf aan de 

vier aspecten van de basisondersteuning voldoen. 

6.1 Basiskwaliteit volgens de inspectie  

Het laatste inspectiebezoek dateert van april 2012. In het rapport concludeert de 

inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. De inspectie heeft de school 

dan ook een basisarrangement toegekend 

6.2 Planmatig werken  

6.2.1 Standaarden van de schoolorganisatie  

Onderstaand schema geeft aan hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal 

standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. 

 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1.1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de 
kenmerken van de leerling-populatie verwacht mag worden 

  *  

1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich 
naar hun mogelijkheden 

 *   

2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een 
leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen 
bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand 

 *   

4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school   *  
4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen 
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale 
veiligheid op de school voordoen 

  *  

4.5/6 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school 

  *  

4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op 
een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 

  *  

5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof   *  
5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer   *  
5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten   *  
6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 

 *   
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6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen 

  *  

6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 

 *   

6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen 

  *  

7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde 
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en 
de ontwikkeling van de leerlingen 

  *  

7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 
ontwikkeling van de leerlingen 

  *  

8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig 
hebben 

  *  

8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt 
de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen 

  *  

8.3 De school voert de zorg planmatig uit   *  
8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg   *  
8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met 
ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau 
haar eigen kerntaak overschrijden 

  *  

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 
leerling-populatie 

  *  

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen   *  
9.3 De school evalueert regelmatig het leerproces   *  
9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten   *  
9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces   *  
9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit 

  *  

 

Directie en IB beoordelen de school op 27 van de 27 bovenstaande inspectie 

indicatoren als voldoende en goed. Hiermee geeft men aan dat men vindt dat de 

basisondersteuning in orde is. 

6.2.2.Standaarden handelingsgericht werken 

Onderstaande schema's geven per ondersteuningsniveau weer hoe de school zichzelf 

op dit moment beoordeelt betreffende de ontwikkeling van handelingsgericht werken 

(HGW). 

Ondersteuningsniveau 1: Algemene preventieve ondersteuning in de groep 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1. Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken 
hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de 
ideeën en oplossingen van leerlingen 

 *   

2. Leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften 
van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren 
van toetsen 

 *   

3. Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de 
leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de 
onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen 

 *   

4. Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en 
het bedenken en uitvoeren van de aanpak 

 *   

5. Leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTI-doelen voor de 
lange (einde schooljaar) en voor de korte (tussendoelen) termijn. 
Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega's 

 *   

6. Leerkrachten werken met een groepsplan waarin ze de doelen 
en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een 
individuele leerling beschrijven 

  *  
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Ondersteuningsniveau 2: Extra ondersteuning in de groep 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1. Leerkrachten signaleren op basis van de verzamelde gegevens 
vroegtijdig leerlingen die in het groepsoverzicht de komende 
periode extra instructie, ondersteuning en /of begeleiding nodig 
hebben om de gestelde doelen te bereiken, dan wel excellente 
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben om aanvullende doelen 
te bereiken 

  *  

2. Leerkrachten signaleren leerlingen die qua gedrag, sociaal-
emotionele ontwikkeling en werkhouding extra aandacht nodig 
hebben 

  *  

3. Leerkrachten maken bij het signaleren van leerlingen gebruik 
van standaarden, criteria en ijkpunten die in school afgesproken 
zijn ten aanzien van de (leer)ontwikkeling van leerlingen 

 *   

4. Leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 
ontwikkeling van hun leerlingen hebben 

  *  

5. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun 
gedrag op dat van leerlingen, ouders, collega’s 

 *   

6. Tijdens de uitvoering van de groepsplannen vinden regelmatig 
klassenbezoeken plaats door de intern begeleider en/of 
leidinggevenden, teneinde zicht te hebben op en/of de 
leerkrachten te begeleiden bij het doelgericht uitvoeren van het 
groepsplan en bij het afstemmen van hun instructie, aanbod, 
onderwijstijd en klassenmanagement op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. 

  *  

 
Ondersteuningsniveau 3: Speciale ondersteuning in overleg met de IB-er 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1. Leerkrachten bespreken minstens drie keer per jaar hun vragen 
betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun 
groepsplannen met de intern begeleider 

  *  

2. Leerkrachten stellen (incidenteel), als een leerling een bijzonder 
aanbod nodig heeft dat zich niet laat specificeren in een 
groepsplan, doelgericht een (tijdelijk) individueel handelingsplan 
op. Ouders en leerling zijn betrokken bij het opstellen en evalueren 
van dit plan. 

 *   

3. Tijdens de groepsbespreking worden, indien nodig, leerlingen 
tijdig aangemeld voor de leerling-bespreking (of zorgteam van 
school). Het betreft onder meer leerlingen die (herhaald) 
onvoldoende profiteren van de extra zorg die zij ontvangen 
hebben, leerlingen met vragen over hun ontwikkelingsperspectief 
en specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen met vermoedens van 
een ernstige problematiek of stoornis of vermoedens van 
problematiek in de thuis- of buurtsituatie. 

  *  

4. Voorafgaand aan de leerling-bespreking vindt een gesprek met de 
ouders plaats en worden hun verwachtingen en vragen in kaart 
gebracht. 

 *   

5. In de leerling-bespreking zijn tenminste de intern begeleider en 
leerkracht aanwezig. De begeleidingsvraag van de leraar staat 
centraal. De bespreking is gericht op het handelen van de 
leerkracht. 

  *  

6. Na afloop van de leerling-bespreking vindt een gesprek met de 
ouders plaats over wat de bevindingen zijn, welke besluiten en 
afspraken gemaakt zijn en op welke wijze school en ouders kunnen 
samenwerken. 

  *  

 

Ondersteuningsniveau 4: Schoolnabije ondersteuning 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1. De school werkt structureel samen met externe partners in 
onderwijs en zorg (waaronder het CJG) ten aanzien van de 
ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school. 

  *  

2. In de leerling-bespreking (of zorgteam op school) wordt, indien 
nodig, de expertise van deze partners ingeroepen om de vraag van 
een leerling, leerkracht en/of ouders te kunnen beantwoorden. 

  *  

3. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt (indien nodig) 
in de leerling-bespreking (of zorgteam) vastgesteld of gevolgd en 

  *  
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nagegaan hoe de leerkracht in een groepsplan en/of individueel 
handelingsplan hieraan tegemoet komt. 
4. Ouders geven toestemming voor bespreking van hun kind in de 
leerling-bespreking (of zorgteam). 

 *   

5. Ouders zijn uitgenodigd voor deelname aan het zorgteam (OT) en 
ondertekenen het verslag van dit overleg. 

  *  

 

Handelingsgericht werken in de school - Algemeen 

 Zwak Voldoende Goed Excellent 

1. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder 
duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, 
waar, hoe en wanneer 

  *  

2. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten 
en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het 
schoolteam 

 *   

3. Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders 
over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen 
worden daarbij inzichtelijk gemaakt 

  *  

4. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om competenties te 
ontwikkelen gericht op uitvoering van het handelingsgericht werken 
met groepsplannen gekoppeld aan het opbrengstgericht werken en 
worden hierin gestimuleerd en gefaciliteerd 

  *  

5. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie 

  *  

6. De school evalueert regelmatig de resultaten van externe 
interventies op het gebied van leerling- en leerkrachtbegeleiding 

 *   

 

6.3 Preventieve en licht curatieve interventies  

In dit hoofdstuk wordt ook in kaart gebracht in hoeverre de school in staat is een 

aanbod te hebben voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze 

behoeften kunnen betrekking hebben op:  

Hulpvragen op het gebied van leerstofaanbod  

  We hanteren de convergente differentiatie. Bij het aanbieden van de leerstof van 

de vakken taal, spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen & wiskunde houdt 

dit in dat we de leerlingen op drie niveaus instructie geven: verkorte instructie / 

basisinstructie / verlengde instructie. De leerstof van deze vakken is vastgelegd in 

groepsplannen. De ervaringen uit het verleden hebben ons als school geleerd dat we 

per groep naast het geven van instructie en begeleiding op drie niveaus maximaal 

een leerling met gedragsstoornis en leerstoornis kunnen begeleiden.  

 Alle collega’s hebben scholing gevolgd over het protocol Dyslexie. Enkele 

leerkrachten hebben kennis van het ERWD. In overleg met de IB-er kan er voor een 

individuele leerlingen zo nodig interventies gedaan worden voor een bepaald 

vakgebied.  

 De begeleiding vindt vooral in de klas plaats.  

 Het is onze intentie om alle leerlingen minimaal de basisstof van de methode aan 

te bieden. Bij hoge uitzondering wordt er besloten om de leerling een eigen 

programma te laten volgen. In dat geval wordt er een ontwikkelperspectiefplan 

opgesteld (OPP).  
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Hoe ziet de aanpak van leerlingen met dyslexie eruit?  

 De school werkt volgens het protocol leesproblemen en dyslexie. De leerkrachten 

plegen zo nodig interventies. Dit gebeurt overigens bij alle kinderen met 

leesproblemen, ook als er (nog) geen dyslexieverklaring afgegeven is.  

 Interventies kunnen zijn: dyslexietraining (alleen mogelijk indien er een verklaring 

is afgegeven), extra tijd bij toetsing en vergrote uitdraaien bij Cito-toetsen (zie 

verder alle compensaties zoals omschreven in ons zorgplan). De IB-er en 

dyslexiespecialist van Onderwijs Advies ondersteunen de leerkrachten bij het 

uitvoeren van het protocol. De school zet het computerprogramma L2S in ter 

ondersteuning van leerlingen met dyslexie 

Hoe ziet de aanpak voor dyscalculie eruit?  

 Hier zijn op dit moment nog geen concrete afspraken over vastgelegd. Enkele 

teamleden zijn in het schooljaar 2014-2015 geschoold op het gebied van ernstige 

rekenwiskunde problemen en dyscalculie. Dit schooljaar wordt er ook een 

rekenspecialist opgeleid. Er moeten echter nog afspraken gemaakt worden over de 

uitwerking van een protocol ERWD. Dit hangt nauw samen met het feit dat we wel 

leerlingen hebben met rekenproblemen maar er geen sprake is van dyscalculie. 

Hoe ziet de aanpak van meer- en hoogbegaafde leerlingen eruit?  

 De school heeft als uitgangspunt dat alle leerlingen zich naar vermogen 

ontwikkelen. Dat geldt dus ook voor de leerlingen die niet voldoende uitgedaagd 

worden door het niveau van de basisstof. We signaleren deze leerlingen met behulp 

van het DHH. Deze leerlingen volgen in principe het programma van de groep, maar 

met hen worden er individuele afspraken gemaakt. Voor rekenen geldt het 

compacten en verrijken van de lesstof en het werken met Kien. Verder kunnen er 

modules gevolgd worden, zoals extra Engels in gr 3 t/m 6 en modules in gr 7 en 8 op 

andere vakgebieden. Dit wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de 

leerlingen. Zie verder ons begaafdenprotocol. 

Hoe gaat de school om met leerlingen met een hulp of ondersteuningsvraag op het 

gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en/of gedrag? 

 De school geeft in alle groepen Kanjertraining. Als blijkt dat een leerling meer 

ondersteuning nodig heeft dan alleen deze lessen, dan zullen leerkracht, IB-er en 

ouders overleggen over de te volgen aanpak. Soms wordt gekozen voor externe hulp. 

Voorbeelden van interventies zijn het volgen van een individuele training of het 

voeren van gesprekken met een medewerker van JGT/onderwijsondersteuner. In het 

schooljaar 2016-2017 rondt een leerkracht de opleiding tot kanjercoördinator af. In 

overleg worden de taken van deze coördinator vastgelegd en verwerkt in onze 

afspraken m.b.t gedrag. 

 

 



          

19 De Schakel 

 

Hulpvragen op medisch gebied. 

 De leerkrachten verrichten geen medische handelingen. Wel zijn zij op de hoogte 

van eventueel medicijngebruik. Van de leerlingen waar dat noodzakelijk is, wordt 

medische informatie in het LVS opgenomen. Voorbeeld hiervan is allergie en/of 

astma.  

 De school is toegankelijk voor leerlingen die in een rolstoel zitten. Deze leerlingen 

kunnen gebruik maken van een aangepast toilet.  

Sociale veiligheid 

De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid. Er zijn duidelijke afspraken 

gemaakt over gewenst gedrag in en om school. Deze afspraken staan omschreven in 

het gedragsprotocol van De Schakel. Aan het begin van het schooljaar laten we de 

schoolregels aan bod komen m.b.v de poster “zo doen wij!” Wanneer alle regels aan 

bod zijn gekomen, worden de poster door alle leerlingen ondertekend.  

 De leerlingen worden regelmatig bevraagd over het pedagogisch klimaat en de 

omgang met klasgenoten. Dit gebeurt o.a. middels de vragenlijst van een sociogram 

(sociaal en werkgerelateerd) ZIEN en WMK. In alle groepen wordt een kindgesprek 

gevoerd. Daarin wordt gesproken over welbevinden maar ook wat een leerling wil 

bereiken en wat hij daarvoor nodig heeft (sociaal emotioneel en cognitief gebied) 

 In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven.  

 In geval van pestproblematiek ondernemen we de stappen uit ons gedragsprotocol. 

Wangedrag wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. Bij herhaald wangedrag   

worden er concrete afspraken gemaakt over de verbetering van het gedrag en de 

eventuele gevolgen als gedragsverbetering uitblijft. Zowel ouders als leerlingen 

worden hierbij betrokken. 
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6.4.Onderwijsondersteuningsstructuur 

6.4.1.Deskundigheid 

 aanwezig zonder 
diploma 

aanwezig met 
diploma 

niet 
aanwezig 

Orthopedagoog   * 

Psycholoog   * 

Schoolmaatschappelijk werker  * (op afroep)  
Remedial teacher  *  
Motorische Remedial Teaching   * 

Intern Begeleider  *  
Taal/leesspecialist *   
Rekenspecialist  * * 

Gedragsspecialist *   
Sociale vaardigheden specialist *   
Hoogbegaafdheid specialist *   
Dyslexie specialist *   
Speltherapeut   * 

Coaching en Video Interactie 
Begeleiding 

  * 

Naast het gebruik maken van bovengenoemde deskundigen halen we zo nodig 

expertise van buitenaf in school (o.a. onderwijsondersteuners, CJG, JGT, e.d.).  

Bovenstaande gegevens over de deskundigheid van het team betekenen voor nu en in 

de toekomst dat de school redelijk goed passend onderwijs kan bieden voor 

leerlingen met eenvoudige aanvullende onderwijsbehoeften. We hebben de nodige 

expertise in huis en door collegiale hulp kunnen alle leerkrachten goed uit de voeten 

met de nodige aanpassingen die voor leerlingen gemaakt moeten worden. Op het 

moment dat de leerachterstand te groot wordt of in geval van complexe 

gedragsproblematiek zijn we handelingsverlegen, zie hoofdstuk 7.  

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel formatie er beschikbaar is voor de 

eerder ingevulde deskundigheid. 

 

 niet 
aanwezig 

wel 
aanwezig 
geen 
formatie 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 meer 
dan 
0,5 

meer 
dan 1 

meer 
dan 2 

Orthopedagoog *          
Psycholoog *          
Schoolmaatschappelijk 
werker 

 *         

Remedial teacher  *         
Motorische remedial 
teacher 

*          

Intern begeleider        *   
Taal/leesspecialist * *         
Rekenspecialist * *         
Gedragsspecialist * *         
Sociale vaardigheden 
specialist 

* *         
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Hoogbegaafdheid 
specialist 

 *         

Dyslexiespecialist  *         
Speltherapeut *          
Coaching en video 
interactie specialist 

*          

Het team heeft elk schooljaar meerdere gezamenlijke studiemomenten om de kennis 

te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast werkt elk teamlid aan individuele 

ontwikkelpunten waarvoor ook scholing gevolgd kan worden. 

Als het gaat om passend onderwijs, blijven we onze kennis borgen (door bijv. 

herhalingsbijeenkomsten van het Samenwerkingsverband) en uitbreiden waar dit kan 

(bijvoorbeeld vervolgbijeenkomst Handelingsgericht werken). Met name op het 

gebied van complexe gedragsproblematiek zou er nog meer kennis opgedaan kunnen 

worden, maar dit is niet onze ambitie. Leerlingen met ernstige gedragsproblemen 

vormen een te grote belasting voor de leerkracht en zetten de kwaliteit van het 

onderwijs voor de hele groep onder druk. Wij willen in zulke gevallen de 

deskundigheid van externe organisaties gebruiken om te bepalen wat de juiste 

onderwijsplek voor een leerling is en toewerken naar uitstroom naar een ander type 

onderwijs. 

6.4.2.Voorzieningen 

In onderstaande tabel is aangegeven of en hoeveel leerlingen gebruik maken van 

beschikbare voorzieningen/aanpakken: 

 

 n.v.t. 0 1-
5 

5-
10 

10-
15 

15-
20 

meer dan 
20 

Preventieve ambulante begeleiding (door 
ondersteuners vanuit het S(B)O 

  *     

Arrangement voor lesstof   *     
Arrangement voor werkhouding, gedrag, sociaal 
emotionele ontwikkeling 

  * *    

Plusklas Hoogbegaafdengroep *       

 

6.4.3 Mogelijkheden van het schoolgebouw 

De mogelijkheden van het schoolgebouw zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Er is ruimte in de groep voor één-op-één begeleiding * 

Er is ruimte op de gang voor één-op-één begeleiding * 

Er is een prikkelarme werkplek * 

Er is ruimte voor een time-out * 

De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  

Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings- en leerbehoeften (fysiotherapie, schooltuin, 
enzovoort) 

* 

Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele ruimten * 
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De school beoordeelt de werkruimten en lokalen als volgt: 

 Slecht Matig Voldoende Goed Zeer 
goed 

Zijn de werkruimten afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van kinderen? 

  *   

Is de inrichting van de lokalen afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van kinderen? 

   *  

 

6.4.4. Samenwerkingsrelaties 

De school werkt samen met onderstaande onderwijs partners en externe instanties: 

 

SWV PO en  VO (Duin- en Bollenstreek) * 

(V)SO * 

SBO * 

AED (Ambulante Educatieve Dienst) * 

Ambulante Dienst Leidse Buitenschool * 

Particuliere RT- en/of psychologenpraktijk * 

Opleidingsinstituten (Pabo's, SO-opleidingen, etc.) * 

Lokale overheid/gemeente * 

Bureau jeugdzorg * 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) * 

Maatschappelijk werk * 

Huisarts(en)praktijk * 

GGD/Jeugdgezondheidsdienst (GGD HM) * 

GGZ (kinderen en jeugd Rivierduinen) * 

Curium * 

Kristal  

Leerplicht (Regionaal Bureau Leerplicht) * 

Politie * 

Club- en buurthuiswerk * 

Bibliotheek * 

Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschoolse opvang) * 

Logopedie * 

Meldpunt Veilig Thuis * 

Fysiotherapeut * 

Centrum voor autisme * 

Peuterspeelzaal * 

Onderwijs Advies * 

Door een goede samenwerking met de genoemde instanties is de school nog beter in 

staat om passend onderwijs te bieden voor leerlingen met speciale en/of aanvullende 

onderwijsbehoeften. 
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7 ALS WE DE ZORG NIET KUNNEN BIEDEN  

7.1.1 Handelingsverlegenheid van de school  

In sommige gevallen kan de school niet voldoen aan de onderwijsbehoeften van de 

leerling en zal er verwezen worden naar het S(B)O:  

 De doelen zijn erop gericht dat de leerling zich verder ontwikkelt en de een-op-een 

begeleiding afgebouwd wordt. Als er wel blijvend frequente een-op-een begeleiding 

door de leerkracht of onderwijsassistent nodig is om de leerling te ondersteunen bij 

een gedragsprobleem en/of meerdere leerproblemen, dan is uitstroom naar het 

S(B)O gewenst.  

 Als de leerling aanhoudend probleemgedrag vertoont dat ervoor zorgt dat de 

veiligheid van andere leerlingen of de leerkrachten in het gedrang komt.  

 Als de leerling aanhoudend probleemgedrag vertoont dat ervoor zorgt dat de 

(werk)sfeer en taakgerichtheid van de groep negatief beïnvloed worden.  

In bovenstaande gevallen lukt het niet om de betreffende leerling het onderwijs te 

geven wat hij/zij nodig heeft. Daarnaast kan een leerkracht ook handelingsverlegen 

raken op het moment dat er een of meer leerlingen in de klas zitten die weliswaar 

niet tot bovenstaande groep horen, maar wel extra zorg en aandacht nodig hebben 

vanwege bijv. een OPP of lichte gedragsproblematiek. In die gevallen zullen we met 

elkaar de best mogelijke ondersteuning vormgeven d.m.v.:  

 de inzet van onderwijsondersteunend personeel  

 ambulante hulp van de onderwijsondersteuners of andere externe instanties  

Daarnaast willen we benadrukken dat het succesvol begeleiden van zorgleerlingen 

alleen mogelijk is wanneer de ouders van de betreffende leerling constructief met 

ons samenwerken. Wij hebben van ouders nodig dat ze zich inzetten voor en willen 

bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind en daarbij het beleid van de school 

onderschrijven.  

Het S(B)O verdient in sommige gevallen dus de voorkeur, omdat zij door de 

groepsgrootte en formatie meer mogelijkheden hebben om tegemoet te komen aan 

een meer individuele begeleiding. Daarnaast is er meer expertise om tegemoet te 

komen aan de behoeften van een kind. Kinderen kunnen op het SBO werken op hun 

eigen niveau. Ook krijgt het kind mogelijk meer zelfvertrouwen, omdat het 

niveauverschil met klasgenoten in het SBO veel minder groot is dan in het reguliere 

basisonderwijs. 
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7.1.2 Route uitstroom naar ander type onderwijs  

Als de keus gemaakt wordt om voor een leerling een andere onderwijsplek te zoeken, 

dan wordt het onderstaande stappenplan doorlopen.  

Stap 1  

Als het ondersteuningsteam heeft geconcludeerd dat de leerling met aanvullende 

ondersteuning niet binnen de eigen of een andere basisschool kan worden 

ondersteund, gaan ouders en school samen met de onderwijsspecialist na welke 

school het beste bij de onderwijsbehoeften van de leerling past.  

Vervolgens wordt in overleg een tweede deskundige uitgenodigd. Deze deskundige is 

bij voorkeur werkzaam op de beoogde s(b)o-school en heeft expertise op het gebied 

van de specifieke problematiek van het kind. De tweede deskundige is onafhankelijk 

en niet betrokken geweest bij het voortraject en beoordeelt inhoudelijk.  

De eerste deskundige geeft advies over de beoogde onderwijssetting op basis van de 

onderwijsbehoeften van de leerling met aandacht voor doel, invulling en duur van 

het arrangement. Met de tweede deskundige worden de behoeften van de leerling in 

dit opzicht doorgesproken. Daarbij komt aan de orde op welke wijze het beoogde 

schooltype met haar specifieke expertise invulling kan geven aan het benodigde 

arrangement en welke bekostigingscategorie hier het beste bij past. 

De onderwijsspecialist (eerste deskundige) geeft een inhoudelijk, schriftelijk advies. 

De tweede deskundige geeft in aansluiting op het advies van de eerste deskundige 

een inhoudelijk, schriftelijk advies.  

Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring 

geldig is, wat de ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die 

daarbij aansluit.  

Er zijn twee mogelijkheden: 1) Speciaal basisonderwijs 2) Speciaal onderwijs. Binnen 

het speciaal onderwijs zijn de volgende categorieën mogelijk:  

 Categorie licht: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen 

met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek.  

 Categorie midden: lichamelijk gehandicapte kinderen.  

 Categorie zwaar: meervoudig gehandicapte kinderen.  

Binnen vier weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit 

genomen. 
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Stap 3: Bieden van ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal 

onderwijs (so)  

Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen, wordt de plaatsing zo 

spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien dit niet meteen mogelijk is, wordt er adequate 

ondersteuning georganiseerd voor de periode dat de leerling nog op De Schakel zit. 

De scholen voor speciaal (basis)onderwijs hanteren een flexibele instroom, maar er 

wordt vanzelfsprekend gezocht naar een logisch overstapmoment (bijv. na een 

vakantie).  

7.1.3 Tussentijdse aanmelding  

Wanneer een leerling tussentijds wordt aangemeld voor onze school, dan willen we 

goed in beeld brengen of we de nieuwe leerling het onderwijs kunnen bieden wat 

hij/zij nodig heeft. We stellen onszelf dan de vragen die ook aan de orde zijn op het 

moment dat een leerling die al wel bij ons op school zit vastloopt in de ontwikkeling:  

 Wat heeft dit kind nodig om zich verder te ontwikkelen?  

 Kan de school aan deze behoeften tegemoetkomen, gelet op de leerkrachten en 

andere leerlingen in de groep?  

 Is de kans reëel dat de leerling zich dusdanig zal ontwikkelen dat het de basisschool 

goed (m.n. op sociaal-emotioneel gebied) zal doorlopen?  

De bovenstaande zaken kunnen alleen goed ingeschat worden wanneer er een 

compleet leerlingdossier door de school kan worden ingezien. We verlangen hierbij 

de volledige medewerking van ouders en huidige school. De school overlegt na het 

ontvangen van de informatie intern (IB-er, directie, betreffende leerkracht en zo 

nodig zorgoverleg) en vervolgens licht de directeur de ouders in over het wel of niet 

inschrijven van de leerling.  

Wanneer de leerling voor een klas aangemeld wordt waar het leerlingenaantal al op 

30 of meer leerlingen staat, dan wordt de ouders direct aangegeven dat het 

aannemen van de leerling geen optie is gezien de groepsgrootte. 

8 CONCLUSIE  

Het team van De Schakel is goed in staat om bij de kernvakken les te geven op drie 

verschillende niveaus. Er wordt handelingsgericht gewerkt en de leerkrachten 

hebben tijdens de instructie en verwerking aandacht voor differentiatie. Er wordt 

middels groepsplannen doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen; het 

gaat ons om de individuele ontwikkeling van de leerlingen, verschil mag er zijn. De 

ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch gevolgd en de kwaliteit van de 

leerlingenzorg is goed.  

Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, dan probeert de school dit in 

overleg met de ouders snel en goed vorm te geven. De benodigde hulp wordt zo veel 

mogelijk in de groep gegeven door de leerkracht van de leerling. Ook zijn er 

voldoende financiële middelen om in enkele gevallen extra ondersteuning te geven. 
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Bij het bepalen van de extra ondersteuning kijken we niet alleen naar wat de leerling 

nodig heeft: de interventies moeten haalbaar zijn en aansluiten bij de basisaanpak 

van de leerkracht. Het onderwijs aan de hele groep mag niet te veel hinder 

ondervinden van het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van een individuele 

leerling.  

Naast bovenstaande mogelijkheden geeft de school in dit schoolondersteuningsprofiel 

ook duidelijk aan dat men niet goed in staat is om onderwijs te geven aan leerlingen 

met ernstige gedragsproblemen. Het gaat dan vooral om externaliserend gedrag 

waarbij de rust, werksfeer en/of veiligheid van de groep in het geding zijn. Ook komt 

duidelijk naar voren dat we veel waarde hechten aan een positieve instelling en goed 

voorbeeldgedrag van school en ouders. We zijn ervan overtuigd dat een goede 

samenwerking tussen ouders en school de kans van slagen van interventies vergroot.  

We hopen dat dit ondersteuningsprofiel duidelijk aangeeft wat onze speerpunten, 

ontwikkelingskansen en grenzen zijn. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de intern begeleider of directie.  

Het team van De Schakel 


