Brede school de Springplank
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

A.

Contactgegevens school

Naam

Brede School de Springplank

Straat + huisnummer

Robert Scottstraat 28

Postcode en plaats

1056 AZ Amsterdam

Brinnummer

09JY

Telefoonnummer (algemeen)

0206162553

E-mailadres (algemeen)

directie@kbsdespringplank.nl

B.

Onderwijskundig concept van de school

Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit
essentieel of onderscheidend is.
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.
Brede School De Springplank is een sportieve basisschool middenin de wijk Bos en Lommer in Amsterdam.
Missie: We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige en verantwoordelijke personen. In ons onderwijs
bieden we optimale kansen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een maatschappij die in ontwikkeling is en blijft. Dit is
onze stip aan de horizon.
Visie: Onze school kenmerkt zich door een warm klimaat waarin het onderwijs gebaseerd is op twee pijlers: samen en
leren.
*Samen: Brede School de Springplank is een school waar leerlingen en medewerkers samen werken en samen leren.
Onze leerlingen en leerkrachten zijn talentvolle, leergierige doeners en denkers die onderdeel zijn van en voorbereid
worden op een samenleving die permanent in ontwikkeling is. In ons onderwijs gaan we uit van de verschillen die er zijn
tussen kinderen. Samen met ouders en partners werken we eraan de school steeds beter te maken. Op onze school mag
je zijn wie je bent.
*Leren: Wij laten onze leerlingen zo actief mogelijk leren, zowel over de wereld als over zichzelf. Onze opdracht is om de
leerlingen de best mogelijke toekomstkansen te bieden en ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet
onderwijs. Sport en gezond leven nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.
Profiel van de school. Brede School de Springplank heeft een sportief profiel. Ons profiel kent drie pijlers:
*Sportief bewegen. Twee maal per week krijgen al onze leerlingen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wij
verzorgen MRT en Gym + voor kinderen die minder makkelijk bewegen. Tussen de lessen door worden
”bewegingstussendoortjes” gedaan om houding, beweging en ontspanning te integreren in het werken. Het “sportief
bewegen” gedeelte van het profiel is geïmplementeerd in ons onderwijs. Tijdens de pauzes wordt het schoolplein als
speelplein ervaren. Ons naschools aanbod is voornamelijk gericht op sportieve activiteiten . Binnen de lessen
bewegingsonderwijs wordt ook kennis gemaakt met verschillende sporten en sportverenigingen. Twee keer per jaar
hebben we een sportdag: één binnen en één buiten.
*Sportief gedrag. Wij werken met de methode Leefstijl, een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We
houden hiervan een leerlingvolgsysteem bij. In de lessen bewegingsonderwijs maar ook tijdens het buitenspelen wordt
nadrukkelijk aandacht gegeven aan sportief gedrag m.b.t. winnen en verliezen. Het komende jaar willen ons gaan richten
op “De Vreedzame School”. Het vergroten van de verantwoordelijkheid van de leerlingen d.m.v. mediation, het opzetten
van een leerlingenraad en het vergroten van de ouderbetrokkenheid zijn de drijfveren hierin.
*Gezonde leefwijze. Wij trakteren gezond en besteden meer dan gemiddeld aandacht aan gezond eten en een gezond
lichaam middels “de week van de pauzehap”. Hierbij betrekken we ook het eten en drinken tijdens de kleine pauze
(water drinken en fruit eten) en het continurooster. Het “sportief bewegen” gedeelte van het profiel is geïmplementeerd
in ons onderwijs. In ons naschoolse aanbod willen we activiteiten aanbieden m.b.t. gezond leven waaronder kooklessen.

C.

Waarde en Trots

Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt
wordt.
Zorg en begeleiding. Onze primaire taak is het verzorgen van goed onderwijs. Om dit te kunnen verwezenlijken is een
veilige en vertrouwde omgeving noodzakelijk voor zowel de leerlingen als de ouders en het personeel. Alleen dan kan
een ieder optimaal functioneren. Het eisen van verdraagzaamheid, begrip en waardering voor elkaars verschillen is
hierbij van wezenlijk belang. Om bovenstaande te realiseren werken wij met Taakspel en gaan we ons voorbereiden op
het invoeren van De Vreedzame School. Ons voorschool- en onderbouwprogramma “Kaleidoscoop” werkt daarbij
ondersteunend. Kaleidoscoop is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid bij zowel het spelen als het werken, het
verwerven van de Nederlandse taal, kennis en vaardigheden en het zelf oplossen van conflictsituaties.
Om een ononderbroken ontwikkelingslijn te realiseren volgen we de kinderen op alle vakgebieden. Daar waar nodig is
passen we de leerstof of de instructie aan.
Deze aanpassing van leerstof en instructie geldt zowel voor kinderen die beter als zwakker scoren dan gemiddeld.
Wanneer er twijfel is over of de ontwikkeling loopt volgens plan, volgt er in overleg met ouders/verzorgers een
onderzoek. Eventueel wordt er gestart met een ontwikkelingsperspectief of groeidocument.
De zorgbehoefte: Ook op Brede School de Springplank zitten kinderen met een zorgbehoefte. Kunnen we binnen de
groep niet genoeg zorg bieden, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden buiten de groep. Dit zijn leerlingen waarvoor
een arrangement aangevraagd is. Als school willen we dat zoveel mogelijk leerlingen van hulp profiteren. Daarom zetten
we naast individuele hulp in op het aanvragen van groepsarrangementen. Deels met hulp van buitenaf (we hebben goede
contacten met een rekenspecialist en een ambulant begeleider van REC 2 ) en deels willen we mensen binnen het eigen
team tot specialisten opleiden (bijv rekenspecialist (op de planning na 2018)en specialist meerkunners (gestart in
2017)). Binnen het team hebben we al een taalcoördinator en iemand met de bevoegdheid om competentietraining te
geven. Daarnaast geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs MRT.
Pedagogisch klimaat
Visie van ons pedagogisch beleid: we gaan uit van verschillen in plaats van omgaan met verschillen.
Brede School de Springplank biedt goed onderwijs, gegeven door een professioneel, enthousiast en trots team. Wij
accepteren kinderen in wie ze zijn, en hoe ze onze school binnenkomen; ieder met een andere beginsituatie. Een veilige,
warme, uitdagende leeromgeving is belangrijk en willen we sterker ontwikkelen. Alleen in een veilige omgeving kan een
kind zich optimaal ontwikkelen. Wij geven de kinderen acht jaar onderwijs, waarin we ze de basisvaardigheden leren die
nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen in een zich steeds ontwikkelende maatschappij. Wij
besteden nadrukkelijk aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij vinden het onaanvaardbaar dat kinderen
elkaar pesten. We leren de kinderen te luisteren naar elkaar en met elkaar te discussiëren. We voeden de kinderen op tot
zelfstandige, jonge mensen, die zich realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun leren. We dagen hen uit tot
samenwerken en meedenken.
We accepteren kinderen in wie ze zijn. Voor het onderwijs in de onderbouw houdt dit in dat we ieder kind met veel
warmte omarmen. Kinderen moeten zich onvoorwaardelijk welkom voelen zodat ze zich veilig voelen en hun
nieuwsgierigheid durven te laten zien. Door Kaleidoscopisch te werken leren kinderen al vroeg verantwoordelijkheid te
dragen, keuzes te maken, zelfstandig te handelen en hun eigen onderzoeksvragen te stellen.
Ieder kind wordt aangesproken op haar/zijn kwaliteiten en talenten. Wij helpen hen deze te ontplooien. De leerlingen
wordt in toenemende mate geleerd zelf werkzaamheden te plannen, waardoor ze zich competent voelen. Daartoe wordt
een deel van de week door de leerlingen naar eigen inzicht gewerkt.
Wij leren de kinderen te reflecteren op wat ze doen door middel van het geven van feedback zodat ze in staat zijn hun
eigen handelen te sturen.
Het zelfstandig leren middels onderzoeksvragen staat in de bovenbouw centraal waarbij het samenwerkend leren en het
nemen van verantwoordelijkheid een prominente plaats inneemt.

D.

Feiten en aantallen

Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar 2013/ 2014
SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

0

2014/200
5
3

2015/201
6
3

2016/201
7
2

2017/201
8
1

2018/201
9

2019/202
0

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal
lln met LGF cluster 1
lln met LGF cluster 2
lln met LGF cluster 3
lln met LGF cluster 4
lln met individueel arrangement
groepsarrangementen
andersoortige inzet
arrangement

2013/
2014

2014/20
15

2015/201
6

2016/201
7

2017/201
8

1

3

2

1

3

2
3

3
1

2018/201
9

2019/202
0

E.

Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe
inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe
inspectiekader.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.

Beoordeling inspectie
Algemeen

Ontwikkelpunten

(op basis van het ‘oude’ inspectiekader)
In mei 2014 heeft de inspectie onze school bezocht. De kwaliteit van het onderwijs is op de
meeste onderzochte indicatoren op orde. De school heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op
het verbeteren van het taalonderwijs, met name de woordenschatontwikkeling en het
technisch leesonderwijs. Het bezoek van de inspecteur heeft een aantal ontwikkelpunten
opgeleverd: de groepsplannen (streefdoelen met passende aanpak), de instructie en het
bieden van voldoende uitdaging aan meerkunners. Al deze onderdelen zijn inmiddels
opgepakt m.n. de groepsplannen en het toepassen van de directe instructie. Dit wordt
opgepakt d.m.v. interne coaching: zowel onderlinge klassenconsultaties als klassenbezoeken
door de directeur en de i.b.-er. Middels klassenbezoeken met behulp van de Kijkwijzer is er
aandacht voor deze manier van werken in de diverse groepen. Uit klassenbezoeken in
schooljaar 2016-2017 bleek dat de directe instructie niet overal hetzelfde en effectief genoeg
gebruikt werd. Schooljaar 21017-2018 wordt er ingezet op het uitvoeren van expliciete
directe instructie en een doorgaande lijn in de uitvoering daarvan.
Verbetering is nog nodig bij de analyse van de toetsgegevens, de afstemming van de instructie
en de verwerking en enkele onderdelen van de leerlingenzorg en kwaliteitszorg. Analyses van
de M en de E cito toetsen worden gemaakt, deze worden naast de methodetoetsen gelegd. In
de lessen wordt dit meegenomen.
Het maken van een goede evaluatie van het groepsplan is in ontwikkeling. Groepsplannen
rekenen en spelling worden vanuit de methode gemaakt, dit biedt een betere manier om de
leerlingen het juiste aanbod te geven en sneller aan ta passen aan de onderwijsbehoeften van
de leerlingen.
Groepsbesprekingen gaan nu over de groepsplannen gemaakt op de methode. Zodra
leerlingen opvallen (boven of onder) wordt bekeken welke zorg zij nodig hebben. Daarnaast
bespreken we twee keer per jaar de citotoetsen en maken een groeps- en schoolanalyse nav
de resultaten.
Onze aanpak van de meerkunners komt terug in het onderdeel professionalisering, planning
en beleidsvoornemens. Binnen het K.B.A. wordt er door de i.b.-ers gekeken naar een aanpak
op stichtingsniveau (aanvraag groepsarrangement). Per school is er een leerkracht die
specialist meerkunners is en zich bezig gaat houden met de uitvoering. Daarnaast doet Brede
School de Springplank mee met de Day a week school. In 2016-2017 gaan 3 leerlingen hier
heen, vanaf januari 2018 zijn dit 2 leerlingen.

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
8. Zorg
8.1 signalering zorg
8.2 op basis van analyse bepalen aard van de zorg
8.3 de school voert de zorg planmatig uit
8.4 evalueren van de effecten van de zorg
9. Kwaliteitszorg
9.1 de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie
9.3 de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
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 gerealiseerde onderwijskwaliteit
Datum van vaststellen door inspectie

Beoordeling inspectie
Algemeen

(op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Vul hier uw antwoord in

3
2
3
2
3
2
3
3
3
mei 2014

Ontwikkelpunten

Vul hier uw antwoord in

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
2. Onderwijsproces
2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en
begeleiding
2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar
leerlingen vorm te geven
3. Schoolklimaat
3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend
schoolklimaat.
4. Kwaliteitszorg en ambitie
4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun
maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de
realisatie van die doelen en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk
en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten.
Datum van vaststellen door inspectie

Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van
leerlingen gedurende de gehele schoolse periode.
De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
op verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling
vroegtijdig te signaleren.
De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige
leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde
problemen/dyscalculie, medisch handelen en veiligheid. De protocollen
worden toegepast.
De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen
de school ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders.
De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te
arrangeren of te verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare
doelen stellen, planmatig uitvoeren en gerichte evalueren centraal staat.
De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten,
sociaal emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig
te begeleiden dat zij kunnen (blijven) profiteren van het
onderwijsaanbod.

Mee
een
s

In
ontwikkeli
ng,
beginfase

leer

Soc emot

In
ontwikkeli
ng, volop
mee bezig

(Externe)
hulp bij
nodig

Niet van
toepassi
ng

x

x
x
x
In schooljaar
16-17 wordt
overgegaan
naar een
nieuw lvs op
sociaal
emotioneelgeb
ied omdat
leefstijl niet
meer bestaat.
Hart en ziel
sinds
november
2017

x

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar
het leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft.
De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool,
gericht op het realiseren van een doorgaande lijn en een warme
overdracht van de leerlingen naar de basisschool.

Onee
ns

Nemen we
mee in
schoolplan /
jaarplan,
in
schooljaar…
Vreedzame
school 2017

x
x

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere
basisschool of SBO/SO is er sprake van zorgvuldige overdracht van de
leerling (-gegevens) naar de andere school.
De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals
jeugdhulpverlening, het S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren van
extra ondersteuning, de onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om
leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen
blijven ontwikkelen.

x

x

F.

Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Aandacht en tijd
Schoolomgeving

Leerling populatie
Teamfactoren
Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Anders

Stimulerende factoren
Sinds de school in het vernieuwde gebouw
is getrokken (januari 2014) beschikt het
gebouw over een lift. Er zijn extra open en
afgesloten werkruimtes in lokalen en op de
gang.
Op Brede School De Springplank heerst een
open en goede werksfeer. Er is aandacht
voor elke leerling.
Brede School de Springplank staat in de
wijk Bos en Lommer. Tegenover de school is
het plein in 2016 vernieuwd. Ook zijn er
nieuwe koopwoningen tegenover de school
gekomen. Dit zorgt voor een meer
gemengde populatie.
We werken tot naar een meer gemengde
populatie op school, de ene klas meer dan
de andere klas.
De school heeft een stabiel team met veel
ervaren leerkrachten.
Binnen het team hebben we een taal
coördinator, een leerkracht die bevoegd is
om competentietraining te geven. We
werken met twee onderwijsassistenten die
ondersteuning bieden.
Er zijn twee taalklassen (middenbouw en
bovenbouw) die de eerste opvang aan
nieuwkomers verzorgen.
De intern begeleider neemt gedurende het
schooljaar deel aan het wijkoverleg Bos en
Lommer.
Met de scholen binnen de wijk zijn
afspraken gemaakt wat betreft overname
van leerlingen, dit gaat altijd via uitgebreide
gesprekken voordat een beslissing wordt
genomen.
Contact met het OKT verloopt via het
zorgoverleg en indien nodig extra
overlegmomenten.

Belemmerende factoren

Korte lijnen met cluster 2 begeleiding en
een rekenspecialist omdat zij al voor de
uitvoering van arrangementen op school
komen.
Vanuit SBO de Hasselbraam krijgt de school
ondersteuning bij het opstellen van OPP’s
voor leerlingen vanaf groep 6.

Aanvraag van arrangementen kost veel tijd
voordat je daadwerkelijk tot uitvoering kunt
overgaan.

Naast basisarrangementen beschikt Brede
School de Springplank over specifieke
arrangementen. Ondersteuning kan
geboden worden in de vorm van
deskundigheid, tijd/aandacht, protocollen,
aanpakken, faciliteiten of
samenwerkingspartners.

Gezien de grootte van het aantal zorgleerlingen
is het niet mogelijk om alles te faciliteren binnen
het basisarrangement (bijv inkoop
groepsrekenhulp). We hebben geen eigen
zorgleerkracht meer, iets wat tot 3 jaar geleden
wel het geval was. De aanvraag voor specifieke
arrangementen kost veel tijd; (administratief) en

Er is weinig fte beschikbaar voor zorguren,
vooral de grotere klassen met 31 leerlingen
ondervinden hier last van.

Een groot deel heeft een taalachterstand
doordat het Nederlands voor hen de tweede taal
is of omdat ze als nieuwkomer instromen.
Er is sprake van weinig verjonging de afgelopen
jaren.
Wij hebben geen gedrags- en rekenspecialist
binnen het team. Hier is in de nabije toekomst
wel behoefte aan.

moet er lang gewacht worden voordat de
aanvragen goedgekeurd worden. Dit gaat ten
koste van de leerlingen.

Welke structurele voorzieningen zijn
binnen de school aanwezig t.b.v. leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften?

Welke vaste ketenpartners kent de school,
wanneer het gaat om leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften?

Taalklassen voor nieuwkomers.
Veel aandacht voor woordenschat (Met Woorden In De Weer) en
taalonderwijs (Zien is Snappen). In de groepen hangen woordclusters
met afbeeldingen. Het werken met Zien is snappen is bijv te zien aan de
stickers op alle het-woorden, kleurgebruik van zinsdelen.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft MRT.
Werkmomenten met meerkunners
Wekelijkse leeshulp in alle groepen door advocaten (vrijwilligerswerk)
Richtlijnen voor uitvoering van dyslexie- en dyscalculieprotocol worden
gevolgd.
Ambulante begeleiding vanuit cluster 2
Rekenspecialist. Deze laatste twee na aanvraag van een arrangement.

SWV PO, Lokaal PO, (v)SO, SBO
Lokale overheid/gemeente
Lokaal PO
Bureau jeugdzorg (en Samen Doen, Veilig Thuis)
Ouder- en Kindadviseur
Leerplicht
Politie
Zien in de klas
GGD/Jeugdgezondheidsdienst
Gym+
Jumpin
Bascule
Punt P
Leerplichtambtenaar
Day a Weekschool
Audiologisch Centrum Kentalis
Logopedie
Fysiotherapie
OBA

G.

G. Ontwikkeling en ambities

H.
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
Op school wordt via het expliciete directe instructie model handelingsgericht gewerkt. Op drie niveaus wordt de lesstof
aan leerlingen aangeboden. Meer aandacht behoeft het evalueren van groepsplannen. In de evaluatie is goed te zien wat
er wel of niet verandert voor een leerling of in het aanbieden van de lesstof. In een vervolg plan is te zien dat alle
leerlingen passend bij hun niveau goed onderwijs ontvangen. Leerkrachten leren ook kritisch naar hun eigen handelen
kijken en daarop te evalueren.
De school biedt passende vormen van onderwijs voor
•
kinderen die een gestructureerde omgeving nodig hebben
•
meer begaafde leerlingen
•
leerlingen met lees- en rekenproblemen
•
Nieuwkomers / NT-2 leerlingen
•
aan leerlingen die in een kleine groep begeleiding nodig hebben
Spelling
Het vakgebied spelling is speerpunt voor schooljaar 2016-2017, hier is een schoolbreed plan van aanpak op geschreven.
Alle leerkrachten zien in dat er meer uitgehaald kan worden als er meer en op een effectievere manier les in spelling
wordt gegeven. Zie schoolanalyse juni 2017, dit is helaas niet behaald. Enerzijds door de verouderde methode Spelling in
beeld, anderzijds doordat er ter reparatie ingezet is op boekjes van Spelling in de lift. Dit sloot niet aan bij de methode.
De leerkrachten hebben allen naar hun goed denken het plan uitgevoerd. We komen er niet achter de oorzaak van de
lage resultaten. Uit klassenbezoeken bleek wel dat de epxliciete directe instructie niet altijd hetzelfde op de juiste manier
werd uitgevoerd. In schooljaar 2017-2018 wordt daarom de hulp van “Klasse” ingeroepen. In juni 2017 was geen
opgaande lijn te zien in de spellingresultaten. Daarnaast zal vanaf schooljaar 2017-2018 met de methode Taal actief
gewerkt worden. Deze methode biedt naast de lesstof een map speciale spellingbegeleiding. Zo blijf je bij dezelfde
methode en dezelfde manier van lesstof aanbieden. De eerste bevindingen van het werken met Taal actief zijn positief
omdat de lesstof heel gestructureerd aangeboden wordt en er veel meer tijd voor herhaling en inoefening is vergeleken
met de oude methode.
KIJK
In het schooljaar 2016-2017 gaan de leerkrachten van groep 1 en 2 zich richten op het overgaan naar een nieuw
leerlingvolgsysteem “KIJK!” . Dit om de jonge leerlingen op een deskundige wijze zowel individueel als op groepsniveau
te kunnen blijven volgen. Nascholing heeft plaatsgevonden voorjaar 2017. In januari 2018 komt er nascholing op het
onderdeel implementatie en borging. Het doel is om rapporten voor leerlingen van groep 1 en 2 uit KIJK! te halen. Het
maken van observaties en het invullen van de verschillende leerlijnen is in ontwikkeling.
Dyslexie en Dyscalculie
Leerlingen met dyslexie en dyscalculie krijgen aanpassingen in hun lesaanbod, toetsen en instructie. Voor leerlingen met
dyslexie gebeurt dit volgens het protocol. Meer tijd en vergroting van teksten indien nodig. Daarnaast is er extra leestijd
binnen en buiten de groep. In schooljaar 2017-2018 zal met de digitale toetsafname van cito gestart worden om
leerlingen die dit nodig hebben in hun behoeften te voorzien.
Mede dankzij de hulp van de externe rekenspecialist is de school zich aan het scholen om voor leerlingen met ernstige
rekenproblemen en/of dyscalculie een passend aanbod te kunnen bieden. En dus ook volgens het protocol te werken. Dit
is nog in ontwikkeling.
Zien is Snappen
Het team besteedt studiedagen aan Zien is Snappen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze leerlingpopulatie
met betrekking tot de taalachterstand. Het is doel is een doorgaande lijn te zien van groep 1-8. Keuze van aanbod van
verschillende onderdelen is terug te vinden in het taalbeleidsplan.

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs

De ambitie van school is om meer specialisten binnen het team te hebben, zodat we de kennis in huis halen. Het doel
voor schooljaar 2016-2017 is om binnen het team een rekenspecialist en een specialist meerkunners te hebben. In de
toekomst is de wens een gedragsspecialist binnen het team te hebben. Schooljaar 2017-2018: Scholing voor de
specialist meerkunners wordt op bestuursniveau gedaan. Een rekenspecialist met gewenste scholing is er nog niet. Wel
een leerkracht die onder begeleiding van een externe rekenspecialist op school een groepsarrangement uit voert.
Meerkunners
Met de deelname aan DWS selecteert de school leerlingen die behoefte hebben aan meer. Leerlingen die net niet in
aanmerking komen voor DWS worden op school uitgedaagd door een leerkracht die een dagdeel per week hiervoor
beschikbaar is, dankzij de aanvraag van een groepsarrangement. Zij werkt met Acadin om de leerlingen in hun
onderwijsbehoeften te voorzien. Scholing van deze leerkracht wordt door het bestuur verzorgd.
Daarnaast is in de groepsplannen terug te vinden welke leerlingen vooruit getoetst worden. Dit zijn vaak de leerlingen
die dan tijd aan Acadin ook in de groep kunnen besteden.
Rekenspecialist
Door het aanvragen van een groepsarrangement rekenen krijgt de school hulp van een externe rekenspecialist om zowel
leerlingen als een leerkracht binnen het team te helpen en te begeleiden. Een leerkracht binnen het team voert het
groepsarrangement rekenen uit.
Leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen (MLK)
Voor leerlingen met aangetoonde leer- en ontwikkelingsproblemen (na onderzoek en gesprekken) wordt een eigen
leerlijn opgesteld. Ze krijgen instructie c.q. onderwijs op maat door de zorg- en eigen groepsleerkrachten (binnen en/of
buiten de groep). Ze verwerken deze instructie in de klas. Voor ieder kind wordt er een ontwikkelingsperspectief
opgesteld wat met de ouders besproken en door de ouders ondertekend wordt. De leerkracht, IB-er en ambulant
begeleider van de Hasselbraam stellen samen een OPP op. De ambitie is dat de school dit in de toekomst volledig
zelfstandig kan doen.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplaning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link
naar schoolplan/jaarplan
Zie hiervoor, de schoolgids, de jaarplanning en de actuele bijlage van het schoolplan.
Elk jaar opnieuw wordt de zorg zorgvuldig ingedeeld en gekeken naar de behoeften van de leerlingen, groepen en naar
de mogelijkheden binnen de school om alles op te zetten en te begeleiden.
Nieuwe ontwikkelingen rondom het onderwijs en de zorg worden meegenomen. Jaarlijks worden beleidsplannen die
hiernaar verwijzen aangepast.
Invulling volgt n.a.v. de nieuwe ontwikkelingen in het land en n.a.v. wensen/behoeften van het team.

H. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding,
beargumentering, alternatieven.
Het bieden van de basiskwaliteit en basisondersteuning met daarnaast een juiste invulling van passend
onderwijs indien nodig zorgt ervoor dat de school kinderen met uiteenlopende behoeften in de groepen heeft.
Als een leerling niet kan functioneren in de klas ondanks het inschakelen van zowel interne als externe hulp
binnen en buiten de groep is de school genoodzaakt een grens te stellen.
Het niet functioneren kan zijn op leergebied, gedragsgebied, op medisch gebied of een combinatie van meerdere
gebieden.

De school realiseert zich dat wanneer leerlingen met extra onderwijsvragen in de klas zitten het van belang is
dat er een positief klimaat heerst in de groep en dat leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen accepteren dat
er soms op een andere manier met een leerling wordt omgegaan. De school wil zich het recht voorbehouden om
een leerling te weigeren wanneer bijvoorbeeld de klas erg vol is en er al een groot aantal kinderen met extra
ondersteuningsbehoefte in deze klas zitten.
De school heeft geen specifieke arrangementen voor kinderen met ondersteuningsbehoeften op fysiek en/of
medisch gebied. De school ziet echter wel mogelijkheden om kinderen met een fysieke en/of medische
ondersteuningsbehoefte van een aanpak te voorzien. Er zal per geval bekeken worden in hoeverre de school
tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. Het gebouw is
toegankelijk voor leerlingen met een fysieke beperking.
De directeur en interne begeleider geven aan dat het van belang is dat de school haar grenzen en aanpak
duidelijk beschrijft. Over alle aangemelde leerlingen wil de school eerst uitgebreid en uitvoerig geïnformeerd
worden. De school vindt het ook belangrijk dat medewerkers van dagverblijven en peuterspeelzalen de
verplichting hebben om bij aanmelding van de leerling te melden of de verwachting bestaat dat deze leerling
extra zorg nodig gaat hebben. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde warme overdracht.
Tegelijkertijd is de school in ontwikkeling en zal dat in de toekomst blijven.

