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1. INLEIDING 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de 

voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend 

onderwijs. Het voorliggende document is opgesteld vanuit eigen gegevens en 

aangevuld met gegevens van het samenwerkingsverband. 

 

Uit dit profiel kan worden opgemaakt of de school voldoet aan de 

basisondersteuning die het samenwerkingsverband Passenderwijs heeft 

vastgesteld.  

 

Dit profiel is tot stand gekomen op basis van de volgende componenten: 

- Studiedag Kind op de Gang 

- Opbrengstsessies 

- Analyse van data door het (zorg)management van de school 

- Reflectie op specifieke monitoring samenwerkingsverband Passenderwijs. 

 

Op basis van dit schoolondersteuningsprofiel kan de schooldirectie een goede 

gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, samenwerkingsverband, het speciaal 

onderwijs, gemeente en organisaties voor welzijn en zorg. 

 

Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle 

schoolondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen om te voldoen aan de 

wetgeving Passend Onderwijs ten behoeve van alle leerlingen uit de regio. De 

schoolondersteuningsprofielen van alle scholen zijn belangrijke bouwstenen voor 

het ontwikkelen van beleid.   

 

De ambities die in het schoolondersteuningsprofiel zijn opgesteld kennen een 

dynamisch verloop in relatie tot andere documenten: 

- Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 

- Strategisch beleidsplan bevoegd gezag 

- Periodiek toezichtskader inspectie 

- Schoolplan 

- Schoolgids 

 

Na vier jaar (of eerder) zijn er in de school zaken verbeterd en gewijzigd, reden 

genoeg om het schoolondersteuningsprofiel aan te vullen of te wijzigen.  

 

De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling 

van het schoolondersteuningsprofiel. 
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2. ALGEMENE GEGEVENS  

NAAM VAN HET BEVOEGD 

GEZAG 

Stichting Monton 

BESTUURSNUMMER 41226 

NAAM VAN DE SCHOOL Montessorischool Het Mozaiek (Maarssen) 

SOORT SCHOOL PO 

BRINNUMMER 15QM01 

NUMMER SWV 2604 

NAAM WSNS - SWV SWV Passenderwijs 

  

ADRES Fazantenkamp 157 

POSTCODE 3607 CH 

PLAATS Maarssen 

TELEFOONNUMMER 0346-590848 

MAILADRES info@montessorihetmozaiek.nl 

  

NAAM SCHOOLLEIDER A. Hoek 

  

SCHOOLCONCEPT Montessori 

IDENTITEIT Bijzonder neutraal 

 

Schooljaar 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

AANTAL LEERKRACHTEN FTE 

(FEITELIJK)  

7 10 10 10 - 

AANTAL LEERLINGEN – 1 

OKTOBER 

- - - 123 - 

   

VASTGESTELD (G)MR - 

VASTGESTELD BEVOEGD 

GEZAG 

- 

 

Dit document is geaccordeerd door: 

 

Naam: ___________________________________ 

 

Handtekening bevoegd gezag: ___________________________________ 



 
 

6 
 

3. TELGEGEVENS 

SCHOOLJAAR 10/11 11/12 12/13 13/14 

ALGEMEEN VOOR DE SCHOOL INCLUSIEF EVENTUELE RUGZAK LEERLINGEN 

LEERLINGEN 100 100 123 - 

AANTAL GEÏNDICEERDE LEERLINGEN GEDURENDE HET BETREFFENDE 

SCHOOLJAAR 

CLUSTER 1 0 0 0 - 

CLUSTER 2 0 1 1 - 

CLUSTER 3 2 2 2 - 

CLUSTER 4 2 2 2 - 

AANTAL THUISZITTERS 

LEERLINGEN 0 0 0 - 

IMPULSGEBIED 

IMPULSGEBIED Nee Nee Nee - 

GEWICHTEN 
     

0 100 100 123 - 

0,3 0 0 0 - 

1,2 0 0 0  

VERVROEGDE UITSTROOM / VERWIJZING 

REGULIERE BAO 1 7 4 - 

SBO 0 0 0 - 

VERVROEGD NAAR OPDC  0 0 0 - 

VERVROEGD NAAR VO  0 0 0 - 

VERVROEGD NAAR PRO 0 0 0 - 

REBOUNDVOORZIENING 0 0 0 - 

UITSTROOM NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS 

VSO 0 0 0 - 

PRO 0 0 0 - 

LWOO 0 0 0 - 

VMBO – BRUGKLAS (ZONDER 

LWOO) 

0 3 0 - 

HAVO – VWO 0 0 0 - 

HAVO  0 3 0 - 

VWO 0 3 0 - 

GYMNASIUM 0 2 0 - 
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4. VISIE OP ONDERSTEUNING PASSENDERWIJS 

     

Missiestatement: ‘Voor elk kind een passend aanbod’ 

    

Visie 

   

Om onze missie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk een dekkend aanbod 

van voorzieningen te ontwikkelen. Dit zo thuisnabij mogelijk en op basis van 

integraal georganiseerde ondersteuning (1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak). De 

deelnemende schoolbesturen zien kwalitatief goed onderwijs binnen de 

basisscholen hierbij als basale voorwaarde.   

     

Kwalitatief goed onderwijs 

   

De mate waarin een kind extra ondersteuning kan krijgen, hangt nauw samen 

met aanwezige expertise en capaciteit binnen het schoolteam. Beschikbare 

kennis en handelingsgericht werken door de leerkracht spelen een cruciale rol in 

de mate waarin een kind ondersteuning aangeboden krijgt. De leerkracht doet 

er toe!  

   

Schoolbesturen binnen Passenderwijs zijn verantwoordelijk voor en voelen zich 

verantwoordelijk om te investeren in de vakbekwaamheid van leerkrachten 

enerzijds en een kwalitatief systeem van ondersteuning binnen de school 

anderzijds.  

    

Dekkend aanbod 

   

Het komen tot een dekkend aanbod van voorzieningen is niet alleen een 

opdracht voor het onderwijs (‘passend onderwijs’), maar ook voor de 

gemeenten (‘jeugdzorg’). Gemeenten en onderwijs dienen gezamenlijk de 

handen ineen te slaan om een dekkend aanbod van voorzieningen te 

realiseren.  

   

Vanuit het perspectief van het onderwijs vormen de basis- en extra 

ondersteuning samen het dekkend aanbod binnen de regio.  Door vast te stellen 

welke ondersteuning elke school binnen de regio minimaal moet bieden (een 

‘standaard basisondersteuning’, mede gebaseerd op het toezichtskader primair 

onderwijs van de onderwijsinspectie) wordt inzichtelijk welke 

ondersteuningsbehoeften extra aanbod vragen. 

   

Passenderwijs ziet deze ‘standaard basisondersteuning’ als dynamisch gegeven. 

Immers, scholen zijn voortdurend in beweging om hun onderwijs te optimaliseren. 

Op basis van monitoring zal Passenderwijs jaarlijks de basisondersteuning 

evalueren en waar wenselijk bijstellen.  
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Passenderwijs ambieert een hoog niveau van basisondersteuning waarbij niet 

alleen de mogelijkheden, maar ook de grenzen van de basisscholen een rol 

spelen. Komende jaren zal Passenderwijs expertise blijven inzetten op 

basisondersteuningsniveau. In de toekomst zal dit worden afgebouwd, omdat 

basisscholen zelf verantwoordelijk worden voor het bieden van 

basisondersteuning. Dit vraagt vanuit Passenderwijs een toename in de 

overdracht van de lichte ondersteuningsmiddelen naar het onderwijsveld.      

   

Circa 95% van de kinderen heeft voldoende aan de geboden 

basisondersteuning binnen de school (inclusief ondersteuning vanuit 

Passenderwijs). Voor kinderen met een complexe en/of intensieve 

onderwijsbehoefte wordt extra ondersteuning ontwikkeld en beschikbaar gesteld 

vanuit het samenwerkingsverband. Passenderwijs beoogt deze ‘arrangementen 

extra ondersteuning’ flexibel inzetbaar te laten zijn, passend bij de 

onderwijsbehoefte van het kind. Niet de vraag ‘Wat heeft dit kind?’, maar ‘Wat 

heeft dit kind nodig?’ staat centraal.  

De aanvraagprocedure dient zo ingericht te worden dat op basis van 

aangeleverde informatie een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt voor 

passende ondersteuning voor het kind. Dit voor alle partijen zo transparant 

mogelijk en met zo min mogelijk bureaucratie.  

    

Zo thuisnabij mogelijk 

   

De meeste kinderen ronden het regulier basisonderwijs zonder extra 

ondersteuning met succes af (regulier waar het kan…). Er zijn echter kinderen 

met dermate complexe onderwijsbehoeften waarvoor van het regulier onderwijs 

geen passend aanbod verwacht kan worden (….speciaal waar het moet). 

Passenderwijs kiest ten behoeve van deze kinderen voor samenwerking met het 

speciaal (basis) onderwijs. Niet alleen als het gaat om fysieke lesplekken, maar 

ook om inzet van expertise binnen de regio te organiseren om meer kinderen 

thuisnabij te kunnen bedienen. Door specifieke expertise binnen het 

samenwerkingsverband te halen, zal een deel van de kinderen binnen de regio 

ondersteund kunnen worden in plaats van afhankelijk te zijn van voorzieningen 

buiten de regio (binnen de regio zijn geen SO-scholen aanwezig). Dit bevordert 

zo thuisnabij mogelijk onderwijs. 

    

Integrale aanpak 

   

Het realiseren van onze missie vraagt in sommige gevallen om expertise of 

ondersteuning van partners buiten het directe onderwijsveld. Te denken valt aan 

opvoedingsondersteuning, ondersteuningstrajecten vanuit jeugdzorg, 

jeugdgezondheidszorg etc. Passenderwijs is van mening dat expertise en 

ondersteuning in onderlinge samenhang vanuit een integrale aanpak 

beschikbaar dient te zijn voor het kind dat dit nodig heeft. Hierbij is de 

betrokkenheid van ouders van groot belang.  

Hiermee sluit de visie van Passenderwijs aan bij de visie van betrokken 

gemeenten om in het kader van de transitie jeugdzorg de ondersteuning voor 

jeugd laagdrempeliger, dichterbij en vanuit de gedachte ‘1 gezin, 1 plan, 1 

aanpak’ te organiseren.  
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5. BASIS - EN EXTRA ONDERSTEUNING 

A. Omschrijving basisondersteuning: 
 

Inleidend 

 

De ‘standaard basisondersteuning’ geeft de beschikbare kennis, kunde en 

voorwaarden weer waaraan alle basisscholen in 2016 binnen Passenderwijs 

26.04 dienen te voldoen.  

Deze standaard is bestuurlijk vastgesteld in november 2013 en moet gezien 

worden als een eerste aanzet. Jaarlijks zal op basis van een monitorinstrument 

evaluatie en bijstelling van de standaard plaatsvinden.  

In onderstaande uitwerking is beschreven ‘wat’ opgenomen wordt in de 

basisondersteuning. Het ‘hoe’ is een verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag van de school waarbij het samenwerkingsverband een ondersteunende 

en faciliterende rol speelt. 

De schoolspecifieke monitoring is te vinden in Bijlage 1. 

 

 

Algemene voorwaarde 

   

Binnen de ‘standaard’ voor basisondersteuning voldoen alle scholen aan het 

door de inspectie vastgestelde basis arrangement. Binnen dit arrangement 

vallen scholen waarvan de inspectie geen tekortkomingen heeft vastgesteld die 

noodzaken tot verscherpt toezicht. 

   

Element 1 Preventieve interventie 

   

De school neemt preventieve maatregelen om te voorkomen dat meer 

intensieve ondersteuning noodzakelijk wordt. 

 de school biedt een veilige leeromgeving voor het kind 

 de school biedt een gestructureerde leeromgeving aan 

 de leerkracht weet wat te doen in situaties binnen de school die om 

vroegtijdig ingrijpen vragen 

 de leerkracht is in een vroeg stadium in staat signalen om te zetten naar 

een handelingsgerichte aanpak 

 de ondersteuningsstructuur van de school is gericht op preventief 

handelen 

       

Element 2 Aanbod ondersteuning 

   

De basisschool is in staat om op de hieronder genoemde velden het volgende 

te bieden: 

 

1. Extra handen in de klas 

   

 incidenteel worden onderwijsassistenten, stagiaires en en/of vrijwilligers 

ingezet. 
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2. Instructie, materialen en methoden 

 

 de school biedt instructie op maat aan 

 de school biedt individuele leerlijnen aan 

 gehanteerde methoden en materialen maken compacten en verrijken 

mogelijk 

 de school hanteert een pestprotocol en voert dit uit 

 de school hanteert een dyslexieprotocol en voert dit uit 

 de school hanteert een dyscalculieprotocol en voert dit uit 

 de school beschikt over methodieken ter ondersteuning van de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen 

 de school maakt gebruik van ICT binnen het curriculum 

 de school hanteert een protocol medisch handelen 

 

                       

3. Ruimtelijke voorzieningen 

   

 de lokalen en fysieke voorzieningen binnen de school zijn veilig 

 de lokalen en fysieke voorzieningen binnen de school zijn bereikbaar 

 

4. Inzet expertise 

   

 de school faciliteert de inzet van interne begeleiding 

 de school maakt gebruik van expertise van partners (Passenderwijs, 

Jeugdzorg, JGZ, SBD etc.) 

     

5. Ondersteuning samenwerkende instanties 

   

 de school kent de sociale kaart binnen de regio van Passenderwijs 

 de school is in staat de juiste ondersteuning in te schakelen wanneer zijzelf 

daartoe niet in staat blijkt te zijn 

     

Element 3 Bekwaamheid  leerkrachten 

     

Om de basisondersteuning te kunnen bieden, beschikt 80% van het schoolteam 

over de volgende competenties. 

   

 leerkrachten sluiten aan op de belevingswereld van het kind 

 leerkrachten zijn gericht op het overbrengen van kennis en vaardigheden 

bij kinderen (kerndoelen primair onderwijs) 

 leerkrachten kunnen omgaan met individuele verschillen in ontwikkeling 

van kinderen 

 leerkrachten zijn in staat een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer 

in de groep te creëren 

 leerkrachten zijn in staat zijn tot samenwerking met collega’s, ouders en 

(keten)partners 

 leerkrachten zijn in staat actief te reflecteren op eigen bekwaamheid 
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Element 4  Ondersteuningsstructuur 

   

De interne ondersteuningsstructuur van de school is dusdanig ingericht dat het 

mogelijk is om basisondersteuning te bieden. 

   

 de intern begeleider wordt in staat gesteld coördinatie-, signalering- en 

ondersteuningstaken uit te voeren 

 de school bespreekt op een planmatige wijze de onderwijsbehoeften van 

kinderen 

 de school draagt zorg voor in- en uitstroombeleid op basis van regionale 

afspraken         

 

Element 5 Handelingsgericht werken 

   

De scholen zijn in staat volgens de principes van het handelingsgericht werken 

de ondersteuning vorm te geven. 

   

 onderwijsbehoeften van kinderen vormen het uitgangspunten van het 

onderwijs 

 leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking 

 leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te 

stemmen 

 de positieve benadering van leerkrachten naar kinderen staat centraal 

 de school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen 

 inzet van ondersteuning is doelgericht 

 ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig 

(opbrengstgericht) plaats. 

 

B. Omschrijving extra ondersteuning: 
 

Extra ondersteuning is beschikbaar voor kinderen die onvoldoende profiteren 

van het aanbod binnen de basisondersteuning. Per augustus 2014 zijn 9 

arrangementen extra ondersteuning beschikbaar welke op basis van monitoring 

elk jaar worden bijgesteld. 

   

Voor een overzicht van de beschikbare arrangementen binnen het 

samenwerkingsverband. zie hoofdstuk 4d. 
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C. Inventarisatie van aantal leerlingen per groep vallend onder extra 

ondersteuning: 
 

   Aantal leerlingen in de groep met extra 

ondersteuning 
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oranje 

1-2 

22 1 1 0 0 0 0 0 

blauw 

1-2 

22 1 1 0 0 0 0 0 

rood 

3,4,5 

27 5 5 0 0 0 0 0 

paars 

3-4-5 

24 5 5 0 0 0 0 0 

geel 

6-7-8 

31 16 11 0 5 0 0 0 
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D. Arrangementen vanuit Passenderwijs 
 

1. Intensieve ondersteuning gericht op kind:  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen waardoor onderwijs binnen de reguliere setting mogelijk blijft en het 

onderwijsleerproces niet langer wordt belemmerd. Dit gebeurt middels intensieve 

en structurele ondersteuning aan een netwerk rondom het kind (ouders, leerkracht 

en IB-er), binnen de reguliere onderwijssetting. 

2. Intensieve ondersteuning gericht op leerkracht (co-teaching):  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels specifieke ondersteuning aan de leerkracht volgens de principes 

van co-teaching, binnen de reguliere onderwijssetting. 

3. Eigen Ondersteuningsbudget:  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels een tijdelijke, financiële impuls voor de school, binnen de 

reguliere onderwijssetting. 

4. Onderwijszorgarrangement het jonge kind:  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het jonge kind (4 

t/m 7 jaar) en de ondersteuningsbehoefte van het gezin te kunnen voldoen, 

middels een tijdelijke plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs in combinatie 

met een zorgaanbod vanuit jeugdzorg. 

5. Kort Tijdelijke Opvang/ Kort Tijdelijke Observatie:  

Dit arrangement heeft tot doel een opvang of observatiesetting te realiseren, in 

geval van: - óf een acute, escalerende situatie (opvang) - óf in een situatie waarin 

de onderwijsbehoeften, ondanks meerdere interventies van de school en vanuit 

bovenschoolse zorg, onvoldoende duidelijk blijken en een andere setting 

noodzakelijk is ten behoeve van de ontwikkeling van het kind (observatie). 

6. Fysieke plaatsing speciaal basisonderwijs (SBO):  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels plaatsing binnen een thuisnabije setting, waarbinnen passend 

onderwijs kan worden geboden. 

7. Fysieke plaatsing SO (gedrag en sociaal-emotioneel voortkomend uit 

psychiatrische problematiek):  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels plaatsing binnen een specifieke onderwijssetting, waarbinnen 

onderwijs op maat geboden wordt en eveneens mogelijkheden tot behandeling 

beschikbaar zijn. 

8. Fysieke plaatsing SO (LG, LZ, MG):  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels plaatsing binnen een specifieke onderwijssetting, waarbinnen 

onderwijs en aanpassingen op maat geboden worden. 

9. Fysieke plaatsing Speciaal Onderwijs (ZML/MG):  

Dit arrangement heeft tot doel aan de onderwijsbehoeften van het kind te kunnen 

voldoen, middels plaatsing binnen een specifieke onderwijssetting, waarbinnen 

onderwijs en aanpassingen op maat geboden worden. 



 
 

14 
 

6. INTERNE EN EXTERNE 

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 

A. INTERNE ONDERSTEUNING 
AARD VAN DE ONDERSTEUNING KLOKUREN AANTAL 

PERSONEN 

DEELNAME 

ZAT 

Schoolleider 4 1 - 

Intern begeleider/ 

zorgcoördinator  

5 1 - 

LGF Begeleider 20 2 - 

Stagiaires 9 3 - 

 

B. EXTERNE ONDERSTEUNING 
AARD VAN DE ONDERSTEUNING KLOKUREN AANTAL 

PERSONEN 

DEELNAME 

ZAT 

(Preventief) Ambulant 

Begeleider 

50 3 - 
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7. ORTHODIDACTISCH – PEDAGOGISCH  

LEER- EN HULPMIDDELEN 

In de orthotheek van de school is een groot aantal orthodidactische materialen, 

additionele hulpmiddelen en programma’s opgenomen, die ingezet kunnen 

worden bij het bieden van een passend onderwijszorgarrangement.  

 

De orthotheek bevat niet alleen materialen van de educatieve uitgeverijen, 

maar ook materialen die door andere instanties zijn ontwikkeld of worden 

uitgegeven. Het volgende materiaal is binnen de school aanwezig en hiermee is 

ervaring opgedaan: 

 

 Ambrasoft  Babbelspel  Bas gaat digitaal 

 Bas telt mee  CITO hulpboeken  diagnostiek van technisch 

lezen en aanvankelijk spellen 

 Doos vol gevoelens  Dyscalculie en 

rekenproblemen 

 Dyscalculieprotocol 

 Fonemisch bewustzijn 

(werkmap) 

 HGW een 

handreiking voor 

de ib-er. N. 

Pameijer 

 HGW: een handleiding voor 

het schoolteam. N. Pameijer 

 hoogbegaafdheid in 

theorie en praktijk 

 Instrumenten voor 

interne 

begeleiders deel 

1 en 2 

 Kids'skills 

 Klankkast  Leeslijn  leesproblemen en dyslexie 

 Luc Koning (lezen)  Maatwerk 

rekenen 

 Met sprongen vooruit 

 PI-dictee  Pravoo  Protocol leerproblemen en 

dyslexie 

 Protocol 

leesproblemen en 

Dyslexie Groep 1 t/m 

8 

 Rekentijger  Remelka 

 Slagwerk  Spelling-

spiekboek 

 Stenvents bloks 

 Stenvert  Struiksma en van 

der Leij (Lezen) 

 Time timer 

 Topklassers  Utrechtse 

getalbegrip 

 Vadecum 

Ontwikkelingsstoornissen 

 Wereld in getallen  Zuid Vallei 

werkwoords-

spelling 

 Zuidvallei 
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8. INDICATOREN SCHOOLSPECIFIEKE 

ONDERSTEUNING 

1= niet of nauwelijks; 2= onvoldoende; 3= voldoende; 4= in hoge mate 1, 2, 3 of 4 

A. Pedagogische kenmerken  

De omgeving voor leerlingen is veilig 3 

De omgeving voor leerlingen is uitdagend 3 

De school besteedt structureel aandacht aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling 

3 

De school is gericht op voorkomen en aanpakken van incidenten 3 

Totaaloordeel indicator pedagogische kenmerken 3 

B. Didactische kenmerken en opbrengstgericht werken  

Wij stemmen de instructie af op de verschillen tussen leerlingen 4 

Wij werken met methoden en materialen waarmee wij rekening 

kunnen houden met verschillen tussen leerlingen: 

 

a) Op het gebied van taal 4 

b) Op het gebied van lezen 3 

c) Op het gebied van spelling 4 

d) Op het gebied van wiskunde 4 

Wij hebben een afgestemd aanbod voor leerlingen met dyslexie 3 

Wij hebben een afgestemd aanbod voor leerlingen met dyscalculie 3 

Wij stemmen werkvormen af op de onderwijsbehoeften van leerlingen 4 

Wij stemmen de verwerking af op de verschillen tussen leerlingen 4 

Wij geven onze leerlingen constructieve feedback 4 

Bij het onderwijsaanbod houden wij rekening met verschillen tussen 

leerlingen 

4 

Wij werken met doorgaande leerlijnen 3 

Totaaloordeel indicator didactische kenmerken 3,7 

C. Begeleiding (basisondersteuning)  

Wij signaleren vroegtijdig de zorg- en ondersteuningsbehoefte van 

leerlingen 

3 

Wij hebben een samenhangend leerlingvolgsysteem 3 

Wij werken opbrengstgericht met groepsplannen 3 

Wij werken handelingsgericht 3 

De leerlingen worden nauw betrokken bij de ondersteuning en 

evaluatie van de zorg 

3 

Totaaloordeel indicator begeleiding 3 

D. Ondersteuning (extra ondersteuning)  

Zorgleerlingen hebben een smart handelingsplan 3 

Wij betrekken ouders bij het opstellen van handelingsplannen 3 

Wij werken met een ontwikkelingsperspectief voor onze zorgleerlingen 4 

Wij evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning op 

individueel leerling niveau en op niveau van de school 

4 
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Totaaloordeel indicator ondersteuning 3,5 

E. Beleid  

Wij hebben onze visie op ondersteuning vastgelegd 4 

Onze interne ondersteuning2procedures zijn vastgelegd 4 

Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen  4 

Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven 3 

Wij evalueren jaarlijks ons ondersteuningsbeleid 3 

Wij gaan jaarlijks na of de middelen goed zijn ingezet 3 

Totaaloordeel indicator beleid 3,5 

F. Organisatie ondersteuning  

Onze IB’er coacht en ondersteunt leraren 4 

Onze IB’er is goed opgeleid 4 

Onze IB’er is goed toegerust 4 

Onze IB’er beschikt over voldoende tijd voor zijn/haar takenpakket 1 

De rollen en verantwoordelijkheden voor betrokkenen bij de 

ondersteuning zijn vastgelegd 

3 

Wij analyseren en benutten systematisch data over de ontwikkeling 

van leerlingen 

3 

Wij hebben op school een zorgteam  4 

Het zorgteam organiseert snel adequate hulp 4 

Wij werken samen met partners uit de omgeving 4 

Totaaloordeel indicator organisatie van de ondersteuning 3,4 

G. Overdracht  

Er is warme overdracht van de vorige  instelling naar onze school 3 

Er is warme overdracht van onze school naar het vervolgonderwijs / 

instelling 

3 

Er is een warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren 3 

Totaaloordeel indicator overdracht 3 

H. OUDERS  

De school is geïnteresseerd in de mening van ouders betreffend de 

kwaliteit van onderwijs 

4 

De school heeft regelmatige terugkoppeling over het handelingsplan 

van de zorgleerling naar de ouders 

2 

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van 

handelingsplannen 

2 

De ontwikkeling van het kind staat centraal in oudergesprekken 4 

Bij oudergesprekken gaat de aandacht uit naar uitwisseling van 

ervaringen tussen school en ouders 

4 

Bij aanmelding en plaatsing focust de school op de wederzijdse 

verwachtingen en verantwoordelijkheden 

3 

De school ondersteunt ouders bij de overgang naar een andere school 4 

Totaaloordeel indicator ouders 3,3 

  



 
 

18 
 

Samenvatting indicatoren: 
 

 

A. Pedagogische
kenmerken (3,3)

B. Didactische kenmerken
en opbrengstgericht

werken (3,7)

C. Begeleiding (basiszorg)
(3)

D. Zorg (extra zorg) (3,5)

E. Beleid (3,5)

F. Organisatie zorg (3,4)

G. Overdracht (3)

H. Ouders (3,3)

0

1

2

3

4
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9. OVERZICHTSTABELLEN 

Kenmerken van het schoolgebouw 

Er is ruimte in een groep voor één-op-

één begeleiding. 

Ja 

Er is ruimte op de gang voor één-op-

één begeleiding 

Ja 

Er is een prikkelarme werkplek Ja 

Er is ruimte voor een time out Ja 

De lokalen zijn aangepast voor 

leerlingen met speciale 

bewegingsbehoeften 

Nee 

Er zijn ruimten met specifieke functies 

voor bewegings- en leerbehoeften 

(fysio, schooltuin, gym, etc.) 

Ja 

Er zijn werkplekken voor leerlingen 

beschikbaar op de gang of in flexibele 

ruimten 

Ja 

Voorzieningen waarvan de school gebruikmaakt 

Time out Ja 

Schakelklas Nee 

Hoogbegaafdengroep – plusklas Nee 

Observatieklas Nee 

Preventieve ambulante begeleiding Ja 

Autiklas Nee 

Voorschool (VVE) Nee 

Regionale voorzieningen Nee 

Expertisecentrum Ja 

Voorzieningen waarvan de school gebruikmaakt 

Samenwerkingsverband PO (ib 

netwerken, trajectbegeleider) 

Ja 

SBO Ja 

(V) SO cluster 1 Nee 

(V) SO cluster 2 Ja 

(V) SO cluster 3 Ja 

(V) SO cluster 4 Ja 

SWV VO Nee 

Onderwijs- en ketenpartners waarmee wordt samengewerkt 

Schoolbegeleidingsdienst Ja 

Lokale overheid Ja 

Bureau jeugdzorg Ja 

Centrum Jeugd en Gezin Ja 

Maatschappelijk werk Ja 

GGZ Ja 
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Leerplicht Ja 

Buurtnetwerk Ja 

Buurtregisseur, politie Ja 

Club en buurthuiswerk Ja 

Overige 

Op school is er een protocol inzake 

medische handelingen 

Nee 

Op school is er een document inzake 

evenredige vertegenwoordiging van 

vrouwen in de schoolleiding 

Nee 
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10. OPBRENGST KIND OP DE GANG 
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Dit klopt niet, het moet zijn: 

 

a. Zeer slechtziend       grens   

1.2 Blind       grens 

 

 

2.4 Slechthorend      middengroep 

2.5 Slechthorend/ spraaktaal    grens 

 

 

3.6 Verstandelijke handicap     grens 

3.7 Downsyndroom      grens 

3.8 Epilepsie       middengroep 

3.9 Lichamelijke handicap     middengroep 

 

4.10 PTSS       grens 

4.11 Reactieve hechtingsstoornis    grens 

4.12 PDD NOS      middengroep 

4.13 ADHD       middengroep 

4.14 Gilles de la Roulette     grens 

 

5.15 Faalangst      middengroep 

5.16 Onrust/ concentratieproblemen   middengroep 

5.17 Leerproblemen/ Astma    middengroep 

5.18 Dyslexie       kunde 

5.19 NLD       middengroep 

5.20 Lees/ taalproblemen     kunde 

 

6.21 Hoogbegaafdheid     kunde 

6.22 Hoogbegaafdheid/ gedragsproblemen  ambitie 
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11. SCHOOLSPECIFIEKE FACTOREN loenersloot 

A. Grenzen aan de ondersteuning 
 

De school-specifieke en actuele grenzen aan de ondersteuning worden als volgt 

omschreven: 

 

Omgevingsfactoren: 

Het MT hanteert de volgende criteria voor verwijzing: 

 

Een belangrijk criterium van verwijzing is het welbevinden van de leerling op scho

ol. Als een kind ongelukkig wordt, komt het vaak niet tot leren. Een kind dat bij 

ons op school verblijft moet niet alleen zelf tot ontwikkeling kunnen komen, maar 

ook de omgeving van het kind moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat 

betekent dat de problematiek niet dusdanig kan zijn dat andere kinderen 

belemmerd worden in hun ontwikkeling. De directeur neemt hierin de beslissing. 

We verwijzen als het kind in de basisondersteuning niet voldoende begeleid kan 

worden.  

 

Leerling factoren: 

 Bij meervoudige problematieken i.c.m een laag IQ;  

 Een zeer laag IQ;  

 De gradatie van de stoornis/ handicap;  

 Bij extreem agressief gedrag;  

 Wanneer het welbevinden van de leerling eronder lijdt;  

 Bij het ontbreken aan leerbaarheid en een ontwikkelperspectief. 

 

 

Groepsfactoren: 

 Wanneer de veiligheid van de leerling, andere leerlingen en de leerkracht 

in het gevaar komt; 

 Disbalans in de groepssamenstelling. Schoolgrootte is hierbij van invloed, 

evenals de al aanwezige problematiek in de bestaande samenstelling van 

de groep. Op basis van bovenstaande beslist de directeur van de school 

of een kind doorverwezen moet worden, kan blijven, dan wel geplaatst 

kan worden.  

 

 

Leerkrachtfactoren: 

 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis en vaardigheden die nodig zijn 

om de leerling naar behoefte te bedienen 

 Als de goepsbezetting zodanig is dat de leerkracht het kwalitatief goede 

onderwijs aan andere kinderen niet kan garanderen. 
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24 
 

 
Teamfactoren: 

 
 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis en vaardigheden die nodig zijn om 

de leerling naar behoefte te bedienen; 

 

Schoolfactoren 

 Bij het ontbreken aan de nodige middelen en materialen om de leerling naar 

behoefte te kunnen bedienen; 

 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis en vaardigheden die nodig zijn om 

de leerling naar behoefte te bedienen; 

 Bij het ontbreken van organisatorische mogelijkheden door de schoolgrootte, 

inbegrepen teambelastbaarheid. 

 

Thuissituatie 

 Het ontbreken van volledige medewerking van ouders, een optimale 

afstemming en consensus over de te bereiken doelen en het 

ontwikkelingstraject, en het vertrouwen van ouders in de school en de 

leerkracht. 

 

Ondersteuningsfactoren 

 Beperkte financiële mogelijkheden. Klein team. 

 

 

 

 

B. Kunde 
 

De school-specifieke kunde om de ondersteuning te kunnen bieden wordt als 

volgt omschreven: 

 

Omgevingsfactoren: 

 Hoog sociaal milieu en zorgproblematiek door elkaar in de groep. 

 Streekschool, leerlingen uit Loenersloot en weide omgeving. Enige 

Montessorischool in omgeving, waardoor veel instroom zorgleerlingen. Dus 

bewust aanname beleid.  
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Leerlingfactoren: 

 Gedeeltelijk hoog IQ 

 Gedeeltelijk zorg. 

 

Groepsfactoren: 

Combinatiegroepen 0/1/2 = Onderbouw  3/4/5 = middenbouw  6/7/8= bovenbouw. 

  

 

Leerkrachtfactoren: 

 

 Veel ervaring met verschillende stoornissen binnen de school; 

 Een gedifferentieerd lesaanbod; 

 Structuur en duidelijkheid binnen de school; 

 De leerling benaderen als eigen individu; 

 Onderwijs op maat bieden; 

 Respect voor elkaar; 

 Het bieden van een veilig pedagogisch klimaat; 

 Hoge betrokkenheid van het team; 

 De open communicatie met ouders en hulpinstanties; 

 Het onderwijsconcept 'Montessori' . 

 

Teamfactoren: 

Ten aanzien van de leerlingbespreking: 

2  keer per jaar een leerlingbespreking, groepsbespreking IB en leerkracht.  

 

 

Schoolfactoren: 

Ten aanzien van het beleid leerlingondersteuning: 

Het team heeft veel ervaring met zorgleerlingen, is 

praktisch ingesteld en leerkrachten zijn zeer perfectionistisch. 

  

Thuissituatie: 

Hoog opgeleide en betrokken ouders 
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Ondersteuningsfactoren: 

Beperkte middelen tot ondersteuning, i.v.m. beperkte financiële mogelijkheden.  

 

 
 

 

javascript:void(0)
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11. SCHOOLSPECIFIEKE FACTOREN maarssen 

A. Grenzen aan de ondersteuning 

De school-specifieke en actuele grenzen aan de ondersteuning worden als 

volgt omschreven: 

 

Omgevingsfactoren: 

Het MT hanteert de volgende criteria voor verwijzing: 

 Een heel belangrijk criterium van verwijzing is het welbevinden van de  

leerling op school. Als een kind ongelukkig wordt, kan het meestal ook niet 

leren en komt het kind in een negatieve spiraal, waar heel moeilijk 

iets aan te veranderen is. Er zijn in het verleden kinderen verwezen naar  

het Klaverblad, SBO. Verwijzing naar een REC-

school is nog niet voorgekomen. 

 

Leerling factoren: 

 Bij meervoudige problematieken i.c.m een laag IQ; 

 Een zeer laag IQ; 

 De gradatie van de stoornis/ handicap; 

 Bij extreem agressief gedrag; 

 Wanneer het welbevinden van de leerling eronder lijdt; 

 Bij het ontbreken aan leerbaarheid en een ontwikkelperspectief. 

 

Groepsfactoren: 

 Wanneer de veiligheid van de leerling, andere leerlingen en de leerkracht 

in het gevaar komt; 

 Disbalans in de groepssamenstelling 

 

Leerkrachtfactoren: 

 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis die nodig is om de leerling naar 

behoefte te bedienen; 

 

Teamfactoren: 

 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis die nodig is om de leerling naar 

behoefte te bedienen; 

 

Schoolfactoren: 

 Bij het ontbreken aan de nodige middelen en materialen om de leerling 

naar behoefte te kunnen bedienen; 

 Bij het ontbreken aan specialistisch kennis die nodig is om de leerling naar 

behoefte te bedienen; 
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Thuissituatie: 

 Het ontbreken van volledige medewerking van ouders, een optimale 

afstemming en consensus over de te bereiken doelen en het 

ontwikkelingstraject. 

 

Ondersteuningsfactoren: 

 Beperkte financiële mogelijkheden. Hoge ouderbetrokkenheid. 

 

 

 

B. Kunde 

De school-specifieke kunde om de ondersteuning te kunnen bieden wordt als 

volgt omschreven: 

 

Omgevingsfactoren: 

 Gemengde populatie. Hoog sociaal milieu en zorgproblematiek door 

elkaar in de groep. 

 Veel basisscholen, enige Montessorischool, waardoor veel instroom 

zorgleerlingen. Dus bewust aanname beleid.  

 

Leerling factoren: 

 Gedeeltelijk hoog IQ 

 Gedeeltelijk zorg. 

 Culturele diversiteit.   

 

 

Groepsfactoren: 

 Combinatiegroepen 0/1/2 = Onderbouw.  3/4/5 = middenbouw... 6/7/8/ 

bovenbouw. 

 Schooljaar 2012-2013 start bovenbouw met 32 kinderen. 

 Schooljaar 2012-2014 zullen we starten met waarschijnlijk een tussenbouw.  

 

 

Leerkrachtfactoren:  

De volgende items werden genoemd als onderbouwing van 'Kunde':    

 Veel ervaring met verschillende stoornissen binnen de school;   

 Een gedifferentieerd lesaanbod 

 Structuur en duidelijkheid binnen de school; 

 De leerling benaderen als eigen individu; 

 Onderwijs op maat bieden; 

 Respect voor elkaar 

 Het bieden van een veilig pedagogisch klimaat; 
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 De betrokkenheid van het team; 

 De open communicatie met ouders en hulpinstanties; 

 Het onderwijsconcept 'Montessori' . 

 

 

Teamfactoren: 

Ten aanzien van de leerling-bespreking: 

 3 keer per jaar een leerlingbespreking, groepsbespreking IB en leerkracht. 

Veel  

 toepassen van incidentmethode. 

 

 

Schoolfactoren: 

Ten aanzien van het beleid leerling-ondersteuning: 

 Slechts 4 uur IB per week! I.v.m. financiële mogelijkheden. 

 Het MT heeft in de intake aangegeven dat het team veel ervaring heeft m

et  

 zorgleerlingen, praktisch is ingesteld en dat sommige leerkrachten zeer  

 perfectionistisch zijn 

 Culturele diversiteit.  

 Betrokken ouders.  

 

Ondersteuningsfactoren: 

 Beperkte middelen tot ondersteuning, i.v.m. beperkte financiële 

mogelijkheden.  
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12. TEAMCOMPETENTIES 

Samenvatting van de teamcompetenties  

Welke competenties worden komende periode versterkt?  

1. Pedagogische competentie 

 

 Pedagogisch groepmanagement: bevorderen van het pedagogisch 

klimaat in de groep waardoor leerlingen zich gestimuleerd, gesteund en 

veilig voelen. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 20 20 60 

   

2. Orthopedagogische competentie 

 

 Orthodidactische competentie: bevorderen van een krachtige 

leeromgeving in de groep en in de aangeboden lessen. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 20 50 30 

 

3. Orthopedagogische competentie 

 

 Orthodidactische competentie: bevorderen van een krachtige 

leeromgeving in de groep en in de aangeboden lessen. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 10 10 80 

  

4. Vak-, didactische- en organisatorische competenties 

 

 Didactisch groepmanagement: bevorderen van een leerklimaat in de 

groep waardoor leerlingen zich gestimuleerd, gesteund en uitgedaagd 

worden in hun leerproces. 

 Gedifferentieerd werken: speelt het onderwijsleerproces optimaal in op 

verschillen tussen leerlingen. 

 Onderwijskundige wendbaarheid: speelt in op de leefwereld van 

leerlingen uit meerdere leeftijdsgroepen en ontwikkelingsproblemen. 

 Vakmatige beheersing: beheerst vakinhoudelijke en vakdidactische kennis 

en vaardigheden met betrekking tot het werken met leerlingen met een 

verstandelijke handicap. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 
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0 10 10 80 

  

5. Competenties met betrekking tot het samenwerken met collega’s 

 

 Samenwerking: actief meedenken aan en meebeslissen met het 

versterken van de samenwerking binnen de school. 

 Collegiale consultatie: ondersteunt en stimuleert de professionele en 

persoonlijke ontwikkeling van collega’s en staat open voor de 

ondersteuning en begeleiding van zichzelf door collega’s. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 0 80 20 

 

6. Competenties met betrekking tot werken met mensen en instellingen buiten 

de school 

 

 Externe contacten: kan in uiteenlopende contacten komen tot bespreking 

van en afstemming over de onderwijs- en leerprocessen. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 0 80 20 

 

7. Competenties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling 

 

 Vernieuwend denken: reflecteert op eigen ervaring en op veranderingen 

in onderwijsbehoeften en komt op basis daarvan tot nieuwe ideeën. 

 Stimuleren tot vernieuwing: staat open voor verandering en draagt bij aan 

de implementatie van veranderingen. 

 Uitbreiden vakmatige beheersing: is actief in het verdiepen en verbreden 

van vakinhoudelijke- en vakdidactische kennis en vaardigheden. 

 

Sub niveau 

(%) 

Basis niveau 

(%) 

Ervaren niveau 

(%) 

Excellent niveau 

(%) 

0 60 0 40 
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8. Samenvatting van de teamcompetenties  

Welke competenties wilt u de komende periode versterken?  

 

Pedagogische competentie Nee 

Orthopedagogische competentie - 

Orthodidactische competentie Ja 

Vak-, didactische- en organisatorische competenties Nee 

Competenties met betrekking tot het samenwerken met 

collega’s 

Ja 

Competenties met betrekking tot werken met mensen en 

instellingen buiten de school 

Nee 

Competenties met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling Ja 
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13. PRIORITEITEN EN TE ONDERNEMEN ACTIES 

Huidige situatie: 
De school heeft beperkte financiële mogelijkheden.  

   

Het team functioneert op een hoog niveau. Iedereen moet naast de 

lesbevoegdheid een tweejarige Montessori-opleiding hebben doorlopen. Dit 

geeft veel extra kennis over specifieke materialen,  

   

differentiatie en variatie van het lesstofaanbod. 

   

Het team kan wat conservatief zijn wat veranderingen betreft. Het een en ander 

heeft waarschijnlijk te maken met de krimp en groei van de school de afgelopen 

jaren en de onzekerheid die hiermee gemoeid is geweest. 

   

Er zijn (door de groei en het aanname beleid) veel zorgkinderen geplaatst de 

afgelopen 5 jaar! 

 

Gewenste situatie: 
Een school met zes groepen, een gevarieerde samenstelling van de groepen, 

continuïteit op het vlak van personeelsontwikkeling, een stabiele en gezonde 

financiële situatie,  

   

een mooie verdeling van zorgleerlingen en een breed zorgprofiel. 

   

Leerkrachten die tijd en energie hebben, zich ontwikkelen en vernieuwingen 

toepassen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

   

We kunnen zorgleerlingen hanteren met een gevarieerde problematiek. Door de 

variatie wordt het zelfstandig werken en het individuele begeleiden mogelijk. Te 

denken valt aan dyslexie, hoogbegaafdheid en kinderen die 

   

door concentratieproblemen of ad(h)d individuele begeleiding nodig hebben. 

Voorwaarde is dat de rust in de klas blijft bestaan, om de kwaliteit voor alle 

kinderen te kunnen borgen. 

   

Het samenwerkingsverband kan ons inhoudelijk ondersteunen door de specifieke 

kennis over te dragen. 

   

We willen ons de komende jaren verder bekwamen op gebied van 

hoogbegaafdheid, individuele begeleiding en dyslexie.   
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BIJLAGE 1: Monitoring Passenderwijs 

startmeting december 2013 

 

1 = niet voldaan  

2 = in ontwikkeling  

3 = voldaan  

 

Inspectie 
01. De school voldoet aan het basisarrangement van de inspectie. 3 

Element 1: Preventieve interventie 
02. De school biedt een veilige leeromgeving voor het kind. 3 

03. De school biedt een gestructureerde leeromgeving aan. 3 

04. De leerkracht weet wat te doen in situaties binnen de school die om 

vroegtijdig ingrijpen vragen.  

3 

05. De leerkracht is in een vroeg stadium in staat signalen om te zetten naar 

een handelingsgerichte aanpak. 

3 

06. De ondersteuningsstructuur van de school is gericht op preventief 

handelen. 

3 

Element 2: Aanbod en ondersteuning 
Veld 1: extra handen in de klas 

07. Incidenteel is inzet van een onderwijsassistent , stagiaires en vrijwilligers 

mogelijk. 

3 

Veld 2: instructie, materialen en methoden 

08. De school biedt instructie op maat aan. 3 

09. De school biedt individuele leerlijnen aan. 3 

10. Gehanteerde methoden en materialen maken compacten en verrijken 

mogelijk. 

3 

11. De school hanteert een pestprotocol en voert dit uit. 3 

12. De school hanteert een dyslexieprotocol en voert dit uit. 3 

13. De school hanteert een dyscalculieprotocol en voert dit uit. 1 

14. De school beschikt over methodieken ter ondersteuning van de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen. 

2 

15. De school maakt gebruik van ICT binnen het curriculum. 3 

16. De school hanteert een protocol medisch handelen. 1 

Veld 3: Ruimtelijke voorzieningen 

17. De lokalen en fysieke voorzieningen binnen de school zijn veilig. 3 

18. De lokalen en fysieke voorzieningen binnen de school zijn bereikbaar. 3 
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Veld 4: Inzet expertise 

19. De school faciliteert de inzet van interne begeleiding. 3 

20. De school maakt gebruik van de expertise van partners (Passenderwijs, 

Jeugdzorg, JGZ, SBD etc.). 

3 

Veld 5: Ondersteuning samenwerkende instanties 

21. De school kent de sociale kaart binnen de regio van Passenderwijs. 3 

22. De school is in staat de juiste ondersteuning in te schakelen wanneer zijzelf 

daartoe niet in staat blijkt te zijn. 

3 

Element 3: Bekwaamheidseisen 
23. Leerkachten sluiten aan op de belevingswereld van het kind. 3 

24. Leerkrachten zijn gericht op het overbrengen van kennis en vaardigheden 

bij kinderen (kerndoelen primair onderwijs). 

3 

25. Leerkrachten kunnen omgaan met individuele verschillen in ontwikkeling 

van kinderen. 

3 

26. Leerkrachten zijn in staat een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte 

sfeer in de groep te creëren. 

3 

27. Leerkrachten zijn in staat zijn tot samenwerking met collega’s, ouders en 

(keten)partners. 

3 

28. Leerkrachten zijn in staat actief te reflecteren op eigen bekwaamheid. 3 

Element 4: Ondersteuningsstructuur 
29. De intern begeleider wordt in staat gesteld coördinatie-, signalering- en 

ondersteuningstaken uit te voeren. 

3 

30. De school bespreekt op een planmatige wijze de onderwijsbehoeften van 

kinderen. 

3 

31. De school draagt zorg voor in- en uitstroombeleid op basis van regionale 

afspraken. 

3 

Element 5: Handelingsgericht werken 
32. Onderwijsbehoeften van kinderen vormen het uitgangspunt van het 

onderwijs. 

3 

33. Leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking. 3 

34. Leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te 

stemmen. 

3 

35. De positieve benadering van leerkrachten naar kinderen staat centraal. 3 

36. De school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen. 3 

37. Inzet van ondersteuning is doelgericht. 3 

38. Ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig 

(opbrengstgericht) plaats. 

3 
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BIJLAGE 2: Indicatoren Inspectie 

1. Opbrengsten 
De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

 Score 

inspectie 

1.1  De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 

liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken 

van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

4 

1.2  De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor 

rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op 

het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

3 

1.3  De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de 

verwachte periode van 8 jaar. 

nvt 

1.4  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich 

naar hun mogelijkheden. 

nvt 

1.5  De sociale competenties van de leerlingen liggen op een 

niveau dat mag worden verwacht. 

nvt 

2. Leerstofaanbod 
De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op 

vervolgonderwijs en samenleving. 

 Score 

inspectie 

2.1  Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor 

rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te 

bereiken doelstellingen. 

nvt 

2.2  De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en 

wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en 

met het niveau van leerjaar 8. 

nvt 

2.3  De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar 

aan. De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar 

aan. 

nvt 

2.4  De school met een substantieel aantal leerlingen met een 

leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die 

passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 

taalachterstand. 

nvt 

2.5  De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties 

te ontwikkelen. 

nvt 

2.6  De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief 

burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen 

van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 

samenleving. 

nvt 
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3. Tijd 
De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen 

te maken. 

 Score 

inspectie 

3.1  De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande 

onderwijstijd. 

nvt 

3.2  De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en 

wiskunde de onderwijstijd afgestemd op de behoeften van 

de leerlingenpopulatie. 

nvt 

4. Schoolklimaat 
Het schoolklimaat wordt  gekenmerkt door veiligheid en respectvolle 

omgangsvormen. 

 Score 

inspectie 

4.1  De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die 

de school daartoe onderneemt. 

nvt 

4.2  De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. nvt 

4.3  Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school nvt 

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 

nvt 

4.5  De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het 

voorkomen van incidenten in en om de school. 

nvt 

4.6  De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de 

afhandeling van incidenten in en om de school. 

nvt 

4.7  Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op 

een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan 

nvt 

5. Didactisch handelen 
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en 

houden de leerlingen taakbetrokken. 

 Score 

inspectie 

5.1  De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. nvt 

5.2  De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. nvt 

5.3  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. nvt 

5.4  De leraren zorgen voor structuur in de onderwijsactiviteiten. nvt 

5.5  De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of 

de opdrachten begrijpen. 

nvt 

5.6  De leraren geven expliciet onderwijs in strategieën voor 

denken en leren. 

nvt 

5.7  De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- 

en ontwikkelingsproces. 

nvt 

5.8   nvt 

5.9  De leraren passen verschillende werkvormen toe. nvt 

5.10  De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen 

bij aan een uitdagende leeromgeving. 

nvt 
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6. Het schoolklimaat is stimulerend en ambitieus. 
 Score 

inspectie 

6.1  De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op 

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

nvt 

6.2  De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen 

nvt 

6.3  De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

nvt 

6.4  De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen. 

nvt 

7. Begeleiding 
De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 

 Score 

inspectie 

7.1  De school gebruikt een samenhangend systeem van 

genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de 

prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

2 

7.2  De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 

de ontwikkeling van de leerlingen. 

nvt 

S 7.3  De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een 

ontwikkelingsperspectief vast. 

nvt 

S 7.4  De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 

ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan 

beredeneerde keuzes. 

nvt 

8. Extra zorg 
De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg. 

 Score 

inspectie 

8.1  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig 

hebben. 

3 

8.2  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 

bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 

3 

8.3  De school voert de zorg planmatig uit. 2 

8.4  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg 3 

8.5  De school zoekt de structurele samenwerking met 

ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau 

haar eigen kerntaak overschrijden 

nvt 
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9. Kwaliteitszorg 
De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.  

 Score 

inspectie 

9.1  De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften 

van haar leerlingenpopulatie. 

3 

9.2  De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 3 

9.3  De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 3 

9.4  De school werkt planmatig  aan verbeteractiviteiten. 3 

9.5  De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 3 

9.6  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de 

gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

3 

9.7  De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs 

gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale 

integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en 

kennismaking met de diversiteit in de samenleving. 

nvt 

10. Voorwaarden voor kwaliteitszorg 
 Score 

inspectie 

10.1  De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief 

de kwaliteitszorg aan. 

nvt 

10.2  De schoolontwikkeling is verbonden met de visie op 

onderwijs, zoals geformuleerd in het schoolplan. 

nvt 

10.3  De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. nvt 

10.4  Bij de zorg voor kwaliteit zijn bestuur, directie, team en 

andere belanghebbenden betrokken. 

nvt 

Wet en Regelgeving 
NT 1a  De inspectie is in het bezit van de geldende schoolgids (art. 16, lid 2 

en 3 WPO). 

ja 

NT 1b  In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard 

gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO). 

ja 

NT 2a  De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 

16, lid 1 en 3, WPO). 

ja 

NT 2b  In het schoolplan is informatie opgenomen over standaard 

gecontroleerde onderdelen (art. 13 WPO). 

nee 

NT 3a  De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende zorgplan (art. 

19, lid 3 WPO). 

ja 

NT 3b  In het zorgplan is informatie opgenomen over een of meer 

standaard gecontroleerde onderdelen (art. 19, lid 2, WPO). 

nee 

NT 4a  Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen 

voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art.8, lid 7 onder b, WPO). 

ja 

NT 4b  Er is maximaal zeven maal een onvolledige schoolweek 

geprogrammeerd voor de groepen 3 t/m 8 (art. 8, lid 7 onder b, WPO). 

nee 

 


