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1. Inleiding schoolondersteuningsprofiel 
 
1.1 Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning 
onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze 

school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door en passen het dan aan 

op kleine onderdelen. 
Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebben 

adviesrecht via de medezeggenschapsraad.  
 

1.2 Waarom een schoolondersteuningsprofiel? 

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat 
onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan 

toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school.   
Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent 

voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten.  
 

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor: 

 Ouders. Het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school? 

 De school. We zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie? 

 De inspectie. We leggen verantwoording af. 

 Collega-scholen in ons werkgebied. We stemmen met elkaar af. 

 Het samenwerkingsverband. Er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen 

een dekkend netwerk?  
 

1.3 Relatie met het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-
Kennemerland 

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een 

dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Op basis 
van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de 

ondersteuning die alle scholen kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor 
meer- en minderbegaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.  

 
Ons schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het ondersteuningsplan van Passend primair 

onderwijs Noord-Kennemerland. Dat is een wettelijk verplicht beleidsdocument waarin het 

samenwerkingsverband beschrijft waar het voor staat en hoe het dat organiseert. Het complete 
ondersteuningsplan is te vinden op de website: www.ppo-nk.nl.  

 
1.4 Relatie met schoolplan-schoolgids  

Het schoolondersteuningsprofiel is een aanvulling op het schoolplan. In het schoolplan vindt u de 

verantwoording van hoe basisschool De Zandloper werkt en hoe de school zich wil ontwikkelen. Elk 
schooljaar vertalen we als team, samen met ouders, de ambities naar activiteiten in een jaarplan.  

Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken wordt aan u medegedeeld via de 
Schoolgids. 
  

http://www.ppo-nk.nl/


5 
Ondersteuningsprofiel Zandloper 2015-2019 
 

2. Algemeen 
 
2.1 Wat is passend onderwijs? 

Op 1 augustus 2014 trad de wetswijziging passend onderwijs in werking (en daarmee een ander 
stelsel voor extra onderwijsondersteuning). Passend onderwijs heeft tot doel om zo goed mogelijk 

onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.  

 
Passend onderwijs berust op drie pijlers: 

 Schoolbesturen/scholen hebben de taak (zorgplicht) om leerlingen een zo goed mogelijke plaats 

in het onderwijs te bieden. 

 Iedere school is verplicht om een ondersteuningsprofiel op te stellen. Op deze wijze is duidelijk 
welke extra ondersteuning een school kan bieden. 

 Scholen, reguliere basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs cluster 

3 en 4 werken samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Voor onze regio 
is dat Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (www.ppo-nk.nl). Het 

samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld en is (mede)verantwoordelijk 

voor een dekkende ondersteuningsstructuur, het toewijzen van de extra ondersteuning en de 
toelaatbaarheid tot scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4.  

 
2.2 Samenwerking binnen Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland 

Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen in 

8 werkgebieden. Samen met de 14 betrokken schoolbesturen en gemeenten zorgen we voor een 
dekkend onderwijs-zorgaanbod. Belangrijke partners in ieder werkgebied zijn jeugdhulp en de 

leerplichtambtenaren van de gemeenten. We zijn met elkaar verbonden, zodat we optimaal aansluiten 
op uw kind. 

 

Soms blijkt al tijdens de aanmelding dat uw kind méér nodig heeft dan de school in eerste instantie 
kan bieden. Soms wordt dat pas in de midden- of bovenbouw duidelijk. 

 
Heeft uw kind extra onderwijsbehoeften? Dan schakelen wij de consulent passend onderwijs van ons 

werkgebied in. Samen met u gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw kind. Daarbij hanteren 
we een duidelijk omschreven werkwijze, waarover u meer kunt lezen in hoofdstuk 5. Zo zorgen we 

ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden gezet. 

 
2.3 Ouders en kind 

Ouders zijn in ons samenwerkingsverband educatieve partners. U bent altijd betrokken bij het bepalen 
van het passende onderwijs – zie ook hoofdstuk 5 – u neemt deel aan het multidisciplinair overleg 

(MDO) met de leerkracht, intern begeleider en de consulent passend onderwijs van het 

samenwerkingsverband. Ouders zijn partners in de besluitvorming en geven toestemming voor de 
uitvoering de gemaakte afspraken. Tijdens het MDO maken we stapsgewijs een passend plan en 

leggen we afspraken vast. Het TOPdossier (Totaal Ontwikkel Plan), een webbased programma, helpt 
ons hierbij. 

 
2.4 Ouders en kind op onze school 

Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: dat hun leerling c.q. kind zich, gezien 

zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. In de samenwerking hebben 
zowel leerkrachten als ouders een wezenlijke bijdrage. Onderwijs geven is de primaire 

verantwoordelijkheid van het schoolteam. Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van ouders. 
Ouders kunnen meedenken over het onderwijs en leerkrachten over de opvoeding. Voor kinderen is 

het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leerkracht en ouders constructief verloopt. Zij 

hebben leerkrachten en ouders nodig die op één lijn zitten, dit geeft jonge kinderen veiligheid en 
oudere kinderen houvast. 

Om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken zullen er m.i.v. schooljaar 2017-2018 ‘ouder-
kindvertelgesprekken’ worden gevoerd. Ouders vullen samen met hun kind, van te tevoren een 

vragenlijst in en leveren deze een paar dagen voor het gesprek in. Deze lijst en de gegeven 

antwoorden zullen uitgangspunt zijn bij deze gesprekken. Het gesprek wordt met het kind erbij 
gevoerd vanaf groep 5. 

http://www.ppo-nk.nl/
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Aan de hand van ‘het ouder-kindvertelgesprek’ kunnen we met ouders waarbij meer zorg om de 

leerling is overleggen of en wanneer er vervolggesprekken gehouden worden. Het is niet nodig om dit 
bij elk kind te doen, maar het moet wel vastgelegd worden in het gespreksverslag. Voor de rest geldt 

het ordercommunicatieprotocol. De eerste rapportagegesprekken komen hiermee te vervallen  

Wij betrekken de kinderen bij hun eigen ontwikkeling, omdat zij goed in staat zijn aan te geven wat 

hun onderwijsbehoeften zijn. Leerlingen kunnen leerkrachten ook waardevolle feedback geven: wat 
doen leerkrachten goed en wat zouden ze beter kunnen doen? 

 
2.5 Ouderparticipatie 

Zonder hulp van ouders kunnen we niet. Bij een aantal activiteiten is uw hulp hard nodig. In het 

jaarafhankelijk deel van de schoolgids vindt u de activiteiten waarbij uw hulp gewenst is. 
Ouderparticipatie verhoogt de betrokkenheid van ouders en heeft een positieve invloed op het 

welbevinden en de leerresultaten van leerlingen. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



7 
Ondersteuningsprofiel Zandloper 2015-2019 
 

3. Onderwijsondersteuning 
 
3.1 Visie op onderwijsondersteuning en de ambitie  

Wij streven erna dat elke leerling zich bij ons op school veilig kan voelen en gerespecteerd wordt zoals 
hij/zij is. Ons doel is ieder kind zich zo ver mogelijk kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden. 

 

Onze ondersteuningsstructuur sluit aan op de werkwijze van ons samenwerkingsverband Passend 
primair onderwijs Noord-Kennemerland (zie hoofdstuk 5).  
 
Alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden vastgestelde basisondersteuning. Er zijn 4  

aspecten van basisondersteuning: 

1. de basiskwaliteit van de school, vastgesteld door de inspectie;  
2. de kwaliteit  van  de  ondersteuningsstructuur van  de school; 

3. planmatig werken op het niveau van de leerling; 
4. preventieve en licht curatieve interventies zoals protocollen dyslexie en dyscalculie, fysieke en/of 

sociale toegankelijkheid, curatieve ondersteuning in samenwerking met school interne en externe 
specialisten. 

 

We werken met leerkrachten en een intern begeleider die in staat zijn om aan deze 
basisondersteuning te voldoen. We streven ernaar dat iedere leerling binnen onze school de zorg 

krijgt die hij/zij nodig heeft. De ondersteuning moet toereikend zijn voor leerlingen zodat zij kunnen 
functioneren zonder dat de eigen veiligheid of die van hun omgeving in het geding komt. 

 

In het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs-Noord Kennemerland onderscheiden we de 
volgende 4 niveaus van ondersteuning: 

 ondersteuningsniveau 0: basisondersteuning; 

 ondersteuningsniveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning; 

 ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en 

vroegtijdig handelen; 

 ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning door externen; 

 ondersteuningsniveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O. 
 

Binnen alle niveaus van ondersteuning voert de leerkracht de cyclus handelingsgericht werken (verder 
genoemd als HGW) uit. Het handelingsgericht werken heeft een grote overlap met opbrengstgericht 

werken (OGW). De (eventuele) zorg voor een leerling start bij het inschrijven van de leerling op de 

Zandloper.  
 Elke cyclus (minimaal twee keer per schooljaar) wordt afgerond met een groepsbespreking. Tijdens 

de evaluatie/bespreking wordt altijd gekeken of het ondersteuningsniveau nog passend is bij een 
leerling en deze wordt zo nodig aangepast. Voor een verder toelichting op de ondersteuningsniveaus 

zie hoofdstuk 5.1. 

 
3.2 Handelingsgericht werken 

Volgens onderstaand stappenplan gaan wij om met Opbrengstgericht werken binnen onze school. Wij 
maken daarbij gebruik van de principes van HGW (Handelingsgericht werken) 

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle 
leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is 

op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind 

kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt 
daarop aangepast. 
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HGW gaat uit van zeven principes: 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd 
en uitdaging. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de 

school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 
3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het 

onderwijs passend maken. 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van 

het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een 

negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is 
belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het 

probleem op te lossen. 
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor 

initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid 
van ouders duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en 

sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen 
worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI geformuleerd. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over 
wie wat doet en wanneer.  
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Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op 
groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een 

groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding 

nodig hebben.  
 

Deze cyclus kent vier fasen: 
1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 

2.Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan 
opstellen. 

4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.  
  

3.3 Onze uitgangssituatie   
Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, 

schoolplan en professionalisering. 
 

Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door een heel scala aan factoren. Wij 
hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het 

belang van de kinderen.  

 
Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen: 

 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 Factoren leerlingen 

 Factoren thuissituatie 
 Factoren sociale netwerk 

 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg 

voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren 
benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, zodat zij als 

volgende generatie de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, mens en milieu.  

 
In onze maatschappij zien we de volgende tendensen: 

 Het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend onderwijs 
als basis worden deze kinderen op de school in de buurt aangemeld. Om zo goed mogelijk 

aan te sluiten op de belangrijkste onderwijsbehoeften, werken we volgens de 
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handelingsgericht methodiek1. We kijken vooral preventief naar wat de leerling nodig heeft. 

De toenemende verschillen tussen kinderen vragen van scholen maatwerk.  
 Sociale verkeer is veranderd door sociale media. Kinderen groeien op met dagelijks gebruik 

van computer, smartphone en tablet. De digitalisering van de samenleving maakt veilige 
digitale communicatievaardigheden voor kinderen steeds belangrijker. Deze ontwikkeling 

heeft ook gevolgen voor het leren en het opdoen van kennis. Vaardigheden als samen delen, 

samen leren en samen creëren, kritisch denken, problemen oplossen zijn belangrijker en 
complexer geworden.  

 De ouderpopulatie is divers. Er zijn meer verschillende manieren van opvoeden. 
Opvoedingsoriëntaties worden beïnvloed door herkomst, geloof, sociale status en opleiding. 

Ouders vormen voor kinderen de context waarin ze opgevoed worden. Partnerschap tussen 
ouders en school is dan ook belangrijk om elkaars opvoedingsoriëntatie te begrijpen én af te 

stemmen in het belang van het kind.  

 
3.3 Analyse schoolpopulatie 

 
3.4.1 Factoren Leerlingen  

OBS De Zandloper heeft rond de 1% gewichtenleerlingen. Rond de 1% van onze leerlingen heeft een 

buitenlandse afkomst.  
De leerlingen worden ingedeeld in 4 ondersteuningsniveaus. (zie paragraaf 3.1) We hebben leerlingen 

met niveau 0 t/m 3 binnen onze school. Leerlingen met niveau 4 gaan naar het SBO/SO.   
 

Het afgelopen schooljaar 16-17 zijn er in totaal:  
1 leerling verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

1 leerling verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO) 

Hebben 12 leerlingen extra ondersteuning gekregen in school. (Arrangementen) 
Hebben geen leerlingen een eigen leerlijn gehad. 

 
In het schooljaar 15/16 zijn er in totaal: 

1 leerling verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

1 leerling tijdelijk verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO) 
Hebben 8 leerlingen extra ondersteuning gekregen in school.  

Hebben geen leerlingen een eigen leerlijn gehad. 
 

Geboorteplaats leerlingen 

Turkije     3 
Portugal    1 

Voormalig Joegoslavië    1 
Niet Engelstalig land buiten Europa 15 

Italië      2 
Nederlandse Antillen    1 

 

Deelname aan het onderwijs: 

Schooljaar 2016-2017  Aantal/% 

Schoolloopbaan/doubleren  Verlengingen  2 (=aantal) 

 Snelle doorstromers 4 (=aantal) 

 onderbouw n.v.t 

 middenbouw in gr. 3  0,48% 

 bovenbouw 0% 

Thuiszitters onderbouw  0% 

 middenbouw 0% 

 bovenbouw  0% 

Schorsing onderbouw 0% 

 middenbouw 1/ 0,37% 

 bovenbouw  O% 
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Uitstroom afgelopen schooljaren:         

Schooljaar 2013/14 2014/15 2015/16 

LWO - - - 

VMBO BB - 4 2 

VMBO KB 1 5 4 

VMBO G - - - 

VMBO TL 10 11 5 

HAVO 9 10 6 

VWO 7 7 7 

        

Totaal 27 37 24 
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Overstappers en instromers de afgelopen jaren  

 

Verzuim uit ESIS vanaf 1-08-2016 t/m 20-03-2017 

Leerjaar Verzuimsoort Aantal  

leerlingen 

Aantal  

dagdelen 

Dagdelen 

 per leerling 

1 Geoorloofd 19 179 9,42 

2 Geoorloofd 23 59 2,57 

3 Geoorloofd 18 34 1,89 

4 Geoorloofd 12 38 3,17 

5 Geoorloofd 13 38 2,92 

6 Geoorloofd 16 47 2,94 

7 Geoorloofd 15 34 2,27 

8 Geoorloofd 9 38 4,22 

1 Ziek 21 251 11,95 

2 Ziek 31 212 6,84 

3 Ziek 31 267 8,61 

4 Ziek 35 209 5,97 

5 Ziek 27 139 5,15 

6 Ziek 21 198 9,43 

7 Ziek 22 170 7,73 

8 Ziek 22 165 7,5 

2 Ongeoorloofd 1 3 3 

3 Ongeoorloofd 1 5 5 

5 Ongeoorloofd 1 2 2 

7 Ongeoorloofd 1 1 1 

8 Ongeoorloofd 1 2 2 

Alle Alle 236 2091 8,86 
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Leerstijl en motivatie van de leerlingen: 

Betrokkenheid, schoolbeleving, schoolklimaat.  
 

Kwaliteitsvragenlijst B & T 
Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het 

schoolbestuur in kaart te brengen. Het instrument bestaat uit vier vragenlijsten waarvan één voor 

leerlingen en wordt tweejaarlijks afgenomen.  
 

Schoolklimaat 
  

 Leerlingen 

2015 

Leerlingen gaan graag naar 

school. 
6,8 

Leerlingen voelen zich veilig 

op school. 
8,7 

De school heeft duidelijke 
regels. 

8,4 

Leerlingen hebben het naar 
hun zin in de groep. 

8,4 

Leerlingen zijn tevreden over 

de omgang met hun 
medeleerlingen. 

8,3 

Het contact tussen 
leerlingen en leerkrachten 

verloopt goed. 

8,4 

 
 

 
 

Onderwijsleerproces 

 

 Leerlingen 
2015 

Leerlingen leren voldoende 

op deze school. 
8,4 

Leerkrachten leggen goed 
uit. 

8,4 

Leerkrachten weten wat 

leerlingen goed kunnen. 
8,4 

Leerkrachten vertellen 

leerlingen duidelijk wat ze 
goed of fout doen. 

8,3 

Leerkrachten helpen 

leerlingen goed als dat 
nodig is. 

8,5 
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Lessen  

Bij de volgende vragen is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit 
betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en 

een maximale score van 4.  
 

 Leerlingen 

2015 

Leerlingen kunnen in 

de klas goed werken. 
3,0  

Leerlingen worden 

gestimuleerd 

zelfstandig te werken. 

3,3  

Leerlingen leren samen 

te werken met andere 
leerlingen. 

3,1  

Leerlingen krijgen 

structureel de 
gelegenheid om elkaar 

te helpen. 

3,3  

Leerlingen hebben 

altijd wat te doen in de 

klas. 

3,1  

Leerlingen worden 

gestimuleerd tot 
nadenken. 

3,1  

De school schept een 

klimaat waarin 
leerlingen met succes 

kunnen leren en 
werken. 

3,0  

 

 
 

 

Begeleiding 

 Leerlingen 
2015 

Leerlingen kunnen in 

de klas gemakkelijk 
iets vragen. 

2,9  

Leerkrachten 

controleren of 
leerlingen de stof 

begrepen hebben. 

3,1  

Leerlingen worden 
gestimuleerd om hun 

werkwijze te 
verbeteren. 

3,0  

Leerkrachten geven 

positieve feedback aan 
leerlingen 

3,1  

Leerkrachten hebben 
voldoende tijd om 

leerlingen te 

begeleiden. 

2,8  
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Leer- en hulpmiddelen 

 Leerlingen 

2015 

Leerlingen 
vinden de leer- 

en hulpmiddelen 

leuk. 

3,1  

Leerkrachten 

geven leerlingen 
feedback over 

een gemaakte 

toets of 
werkstuk. 

3,4  

Leerkrachten 
geven leerlingen 

feedback over 

hun rapport. 

3,3  

 

Leren 

 Leerlingen 
2015 

De school zorgt 
voor een brede 

ontwikkeling van 
leerlingen. 

 3.1 

De school 

besteedt 
aandacht aan 

actuele thema's. 

  
2,8 

 

De school 

besteedt 

aandacht aan 
verschillende 

geloven en 
culturen. 

2,6  

Toetsen 

 Leerlingen 

2015 

Leerlingen weten 
wanneer zij iets 

moeten 

inleveren. 

3,1  

Leerkrachten 

communiceren 
duidelijk 

wanneer er 

toetsen zijn. 

3,5  

Leerlingen weten 

wat ze moeten 
leren voor een 

toets. 

3,4  

De lesstof komt 
in een toets aan 

bod. 

2,8  
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ICT 

 Leerlingen 

2015 

Het ICT-aanbod 
draagt bij aan 

het realiseren 

van een 
uitdagende 

leeromgeving. 

2,9  

De school zorgt 

voor adequate 

ICT-apparatuur 
en 

voorzieningen. 

3,4  

De school 

beschikt over 

voldoende 
computers voor 

leerlingen. 

3,1  

De computers 

voor leerlingen 

staan op een 
fijne plek om te 

werken. 

3,4  

 

 

 

Geboden extra ondersteuning afgelopen schooljaar op basis van de verschillende clusters van 

onderwijsbehoeften. Uitgedrukt in percentage van totaalaantal leerlingen 
                          

 
Onderwijsbehoeften 

 

  
Onderwijsbehoeften 

 

 

specifieke behoefte aan een leeromgeving 
die voorspelbaar en gestructureerd is. 

x specifieke behoefte aan 
oplossingsgerichte 

gedragsinterventietechnieken die de 
leerling zelfstandig toepast in 

verschillende situaties. 

X 

specifieke behoefte aan passend 
leesonderwijs om leeftijdsadequate 

teksten te lezen en te begrijpen. 

X specifieke behoefte aan uitdagend en 
aangepast onderwijs binnen een eigen 

leerlijn, omdat de leerling naar 
verwachting het fundamentele niveau 

(1F) niet haalt. 

X 

specifieke behoefte aan passend 
rekenonderwijs om leeftijdsadequate 

rekenstrategieën toe te passen. 

X specifieke behoefte aan een uitdagende, 
verrijkende, verdiepende en verbrede 

leeromgeving, die verder gaat dan het 

bestaande curriculum. 

X 

specifieke behoefte aan een aangepaste, 

compenserende en toegankelijke 
omgeving (lichamelijk, audiologisch en/of 

visueel). 

X specifieke behoefte aan een taalrijke 

leeromgeving, waarbij taalvaardigheden 
worden ontwikkelt in een communicatief 

ingestelde omgeving waarbij er veel 

interactie is tussen spreker en 
ontvanger. 

X 

specifieke behoefte om het leren te 

ontwikkelen en zichzelf bij te kunnen 
sturen in het leren (executieve functies). 

X anders, namelijk:   
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3.4.2 Factoren opvoedingssituatie thuis 

 
Op basis van de volgende factoren analyseren wij de opvoedsituatie van de leerlingen.  

 De school staat in een wijk met rijtjeshuizen en een beperkt aantal vrijstaande huizen.  

 Het opleidingsniveau van de ouders is heel divers, van laag opgeleid tot universitaire opleiding. 

 In de wijk zien we dat de problematiek bij jonge kinderen groter wordt.  

 Het aantal ouders dat door scheiding of ander oorzaken alleen een kind opvoedt neemt toe. 

 
Noodzakelijke ondersteuningsbehoeften ouders:  

 Betrokkenheid; Een betrokken ouder heeft een gunstig effect op de leerresultaten en het 

welbevinden van onze leerlingen. Ouders worden regelmatig via Digiduif (nieuwsbrief) en Sociale 
media op de hoogte gebracht over de activiteiten die er op school gaan plaatsvinden. Daarnaast 

vinden er meerdere keren per jaar gesprekken en/of rapportgesprekken plaats. Ouders kunnen 

altijd een afspraak maken met desbetreffende leerkracht om over hun kinderen te praten. 
Ouders kunnen hun kind ondersteunen door thuis te oefenen op de computer of bij het maken 

van huiswerk. Leerkrachten geven tips en strategieën.  

 Ouderparticipatie; Ouders denken via de MR mee over het beleid en de keuzes die de school 
maakt. De OR bestaat uit ouders die zich bezighouden me het assisteren bij uitstapjes en andere 

activiteiten.  

 Communicatie met ouders; We hanteren op De Zandloper een ‘Protocol Oudercommunicatie”. 

We hebben daarin de afspraken vastgelegd hoe we met communicatie ouder-leerkracht omgaan. 
Een goede afstemming is noodzakelijk en het uitgangspunt is; ‘We doen het samen” 

 Kwaliteitsmeting; Deze wordt 1x per 2 jaar uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten. 

De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak. 

 Hulp bij opvoeding; Ouders stellen zich kwetsbaar op en vragen advies over opvoeding. Zij 
kunnen hiervoor bij de leerkracht of interne begeleider terecht. Regelmatig worden adviezen 

gegeven over het inschakelen van externen om ouders te ondersteunen of kinderen in hun leef- 
en/of schoolsituatie te observeren. We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen ‘een 

blije gemotiveerde leerling die haar/zijn talenten benut’.  

Ook de CJG-coach kan ingezet worden bij een hulpvraag van ouders. School stimuleert hierin. 
 

3.4.3 Factoren sociaal netwerk van leerlingen 

Wanneer er gekeken wordt naar de gezondheidsatlas van de gemeente Alkmaar zien we dat in de 

hele gemeente Alkmaar: 
 1/3 van de kinderen weinig buiten speelt. Wanneer er gekeken wordt naar onze wijk zien we dat 

er gelukkig voldoende gelegenheid is om buiten te spelen. Er zijn openbare voorzieningen zoals 

het schoolplein en diverse speelplaatsjes. Daarnaast grenst Koedijk bijna aan het 
Geestmerambacht, heeft Koedijk een eigen sportclub (voetbal en handbal), tennisvereniging en is 

er een in de zomer opengestelde speeltuin. We merken dat vooral buitenlandse ouders en 
‘nieuwkomers’ een klein netwerk hebben. 

 Bijna alle kinderen in de ochtend ontbijten; 

 Er te weinig groente en fruit gegeten wordt. Daarnaast wordt er weinig water gedronken.  

 Op school hebben wij gekozen om als tussendoortje op woensdag groente en/of fruit te eten.  

 Driekwart van de kinderen regelmatig beweegt en lid is van een sportclub. De gemeente Alkmaar 

stimuleert het bewegen middels het Sport- en Cultuurfonds. De school is intermediair en kinderen 

waarvan de ouders een laag inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit 
dit fonds.  

 1/3 van de leerlingen in Alkmaar geen zwemdiploma heeft. Helaas is het schoolzwemmen 

afgeschaft. Hiervoor is geen subsidie meer.  

 6% van de kinderen regelmatig wordt gepest en dat 2% zelf pest.  

 Op school maken wij gebruik van de methode Leefstijl. Zijn we ons aan het oriënteren op het 
‘Rots en water programma’ en zullen we in het schooljaar 2017-2018 als team scholing gaan doen 

in samenwerking met het NIVOZ ‘Pedagogisch Tact’.  In het schooljaar 2017-2018 starten we ook 
met de ouder-kindvertelgesprekken en leren we kinderen te reflecteren op eigen handelen.  

 

 
 



18 
Ondersteuningsprofiel Zandloper 2015-2019 
 

Binnen de school hebben we te maken met: 

 CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) coach 

 Wijkagent 

 Onderwijsconsulent, een onafhankelijke deskundige waar ouders en de school een beroep op 

kunnen doen bij vragen over bijvoorbeeld het ondersteuningsaanbod 

 Peuterspeelzaal 

 Buitenschoolse opvang 

 Brede school activiteiten (sport) 

 Schoolarts/verpleegkundige 

 Logopedist (in de wijk) 

 Kinderfysiotherapeut (in de school) 

 Extra voorzieningen voor leerlingen: Playing for succes (Gericht op leerlingen tussen 9 en 14 jaar 
die om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren die op school van ze verwacht 

worden) en zijn er mogelijkheden voor meer en hoogbegaafden leerlingen om deel te nemen aan 
de Plusgroep.  

 Externen (denk hierbij psycholoog enz.) 

 
3.5 Inrichting onderwijsondersteuning  

Onze reguliere aanpak is in alle opzichten erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen 

en leren. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling (het leren van kinderen) en proberen we 
belemmeringen in de ontwikkeling/ het leren te voorkomen. We vinden een sterk didactisch en 

pedagogisch klimaat belangrijk. 
Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We willen (mogelijke) 

belemmeringen in het leren/ de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we 

een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. 
 

 3.5.1 Toetsen en testen 
De leerlingen worden op verschillende manieren gevolgd op de Zandloper. De leervorderingen worden 

in kaart gebracht door onze signalering, hierbij wordt ESIS-B gebruikt. 
Wij volgen de leervorderingen en het welzijn van de leerlingen op drie manieren: 

a.  met methode-gebonden toetsen. 

b. met methode-onafhankelijke toetsen van het CITO. 
c. op sociaal emotioneel gebied met behulp van KIJK! (groep 1 en 2) en de SCOL (groep 3 t/m 8) en 

observaties. 
 

ad a.  Methode gebonden toetsen.  

De resultaten van de methode-gebonden toetsen komen in de klassenmap van de leerkracht. Hier 
staan ze in groepsoverzichten genoteerd. 
Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar nodig tot aanpassingen/bijstellen in 
het lesaanbod. 

 

ad b. Methode onafhankelijke toetsen. 
In alle groepen worden er op afgesproken momenten methode onafhankelijke, landelijk genormeerde 

toetsen afgenomen. De signaleringskalender wordt aan het begin van het schooljaar door de intern 
begeleider verstrekt en staat tevens vermeld in het jaaroverzicht en de schoolgids. 

Ieder vakgebied wordt minstens één keer getoetst, sommige vakgebieden hebben meerdere toets 
momenten. Behalve de observatie bij de kleuters (KIJK) zijn het allemaal toetsen ontwikkeld door het 

Cito. 

 
ad c. Signalering op sociaal emotioneel gebied.  

De Zandloper maakt gebruik van de SCOL (Sociale Competentie Observatielijst). 
De SCOL kent twee afnamemomenten, in het najaar en voorjaar. De leerkrachten van groep 3 tot en 

met 8 vullen een observatielijst in (leerkrachten-SCOL). De leerlingen van groep 6 tot en met 8 vullen 

zelf ook een lijst in. De resultaten worden door de leerkracht en intern begeleider doorgesproken en 
indien nodig wordt er verdere actie ondernomen. Dit kan op individueel, maar ook op groepsniveau 

gebeuren. 
Om de leerlingen van groep 1 en 2 goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling hanteren we in de 
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kleutergroepen het volgsysteem KIJK!. Binnen KIJK! kunnen we de leerlingen volgen en op 17 

ontwikkelingslijnen de ontwikkeling van een kind goed volgen. Gedurende twee afnamemomenten, in 
februari en juni, wordt de registratie van KIJK! uitgevoerd. 
 
Naast deze twee momenten wordt er natuurlijk dagelijks gesignaleerd op sociaal-emotioneel gebied. 

Het team (schoolplein en in de wandelgangen), de leerkracht (in de groep) en de interne begeleider 

(informatie via externe kanalen of ouders) observeren het gedrag van de leerling. In geval van zorg 
wordt er een overlegmoment gezocht. 

- Voor direct handelen, kan school het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) inschakelen. De ouders 
moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. 

- De interne begeleider kan de leerling (met medeweten van de ouders) inbrengen in het 
zorgteam of MDO voor consultatief overleg.  

- De interne begeleider adviseert (indien nodig) de ouders contact op te nemen met een 

hulpverlenende instantie. Op school zijn er diverse folders voor de ouders aanwezig en de 
interne begeleider heeft tevens de sociale kaart van de regio tot haar beschikking.  

De contacten met de hulpverlenende instanties (indien zij al actief zijn in een gezin) verlopen, in de 
regel, via de interne begeleider. 

Er worden wel duidelijke vervolgafspraken gemaakt om de leerling gedurende een bepaalde periode 

te blijven volgen en contact te houden met de ouders. 
 

  
3.5.2  Leerlingvolgsysteem (LVS) 

 
Leerlingvolgsysteem registratie (methodeonafhankelijk) 

De leerkracht voert de resultaten van de methode-onafhankelijke toets in bij Esis B (digitaal 

leerlingvolgsysteem). Per groep is er dan een overzicht (groepsprofiel) beschikbaar. De ingevoerde 
gegevens leveren een I tot en met V-score op. De gegevens kunnen tevens op leerling-, groeps- en 

schoolniveau gemaakt worden. Alle gegevens zijn digitaal te vinden.  
 

Interpretatie en verdere uitwerking. 

Op grond van de behaalde score op de toets, de uitslagen van de methode gebonden toetsen en de 
observatie in de groep, wordt er een conclusie getrokken. 

In de regel wordt gekeken naar de I, IV en V-scores op de CITO toetsen. 
Per leerling (en ook per groep) wordt er ook gekeken of de vaardigheidsscores voldoende groei laten 

zien.  De leerkracht maakt een analyse van de gegevens en stelt, eventueel na overleg met de interne 

begeleider, een groepsplan op. Binnen een groepsplan wordt iedere leerling wel individueel gevolgd 
en geëvalueerd. Opzet en resultaten worden besproken met de intern begeleider. 

Tijdens de 10-minutengesprekken worden de ouders hierover geïnformeerd. Indien nodig worden 
eerder of meerdere afspraken gemaakt. 

Een groepsplan kent een afgesproken tijdsduur en bevat een evaluatiemoment. De plannen worden 
SMART opgesteld, dat wil zeggen, ze zijn Systematisch, Meetbaar, Acceptabel, Reëel, Tijdsgebonden. 

 

De toets gegevens (opbrengsten) worden op schoolniveau bekeken en geëvalueerd, door het team, 
directie en intern begeleider. Dit met behulp van de trendanalyses en de dwarsdoorsneden. 

 
3.5.3  Pedagogisch klimaat/ Schoolklimaat 

Op onze school heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van 

kinderen en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve ervaringen op, ervaren een grote 
mate van welbevinden en zijn zich bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het 

vermogen tot zelfregulatie van de kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed 
toegerust. 

 
Sleutelbegrippen hierbij zijn: 

 Inspraak en betrokkenheid van leerlingen 

 Een positief en veilig leerklimaat 

 Tevredenheid van leerlingen en ouders 
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 Een specifieke aanpak en schoollijn ten aanzien van het pedagogisch klimaat (o.a. 

Pedagogisch tact, ‘positive behavior support, de methode Leefstijl) 

 Inzet van maatschappelijk relevante projecten 

 
Zoals in onze visie en missie is aangegeven willen wij dat de school een veilige plek is. Dat kan alleen 

maar gebeuren in een situatie waarin kinderen respect op kunnen brengen. In de eerste plaats 
respect voor jezelf ("kom voor jezelf op"), vervolgens respect voor de ander ("kom op voor een 

ander"). En ten slotte: respect voor je omgeving ("kom voor de wijk op, kom voor de natuur op"). 

Wij willen geregeld en structureel met kinderen in een open gesprek onze visie en missie aan de orde 
laten komen. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken wij wat het betekent om respectvol in 

het leven te staan, een goed burger te zijn en aandacht te hebben voor integratie in onze 
samenleving. 

Wij leren de kinderen rechtvaardig en met respect om te gaan met anderen, om solidair te zijn met 
elkaar en met degenen die extra zorg behoeven. Wij gaan ervan uit dat kinderen opgroeien in een 

multiculturele samenleving en daar een actieve bijdrage aan zullen leveren. Het onderwijs is er mede 

op gericht dat kinderen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en 
culturen zie Leefstijl en Wereld oriënterende vakken. 

De school heeft een huishoudelijk reglement met allerlei afspraken. We vinden het belangrijk dat er 
op school een zekere rust en structuur bestaat. Wij beseffen dat de sfeer, waarin een kind moet 

opgroeien, van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Daarom bieden wij een vriendelijk 

en veilig klimaat met orde en regelmaat aan. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich goed 
ontwikkelen. Daarom hanteren wij op school duidelijke afspraken en regels. Om goed samen te 

kunnen werken, spelen en leren zal je van tevoren bepaalde afspraken moeten maken om het met 
elkaar leuk te hebben en te houden. Deze regels zijn de gouden regels waar iedereen zich aan dient 

te houden. Daar mag je elkaar ook op aanspreken. In onze school mag veel, maar er zijn ook zaken 
die we niet accepteren. 

De kinderen kunnen zich zoveel mogelijk op eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen. Er 

wordt veel aandacht besteed aan de omgang van de leerlingen onderling. 

 
3.5.4 Bespreekmomenten/leerlingbespreking  

Voorop gesteld wordt dat de leerkracht op ieder moment in het schooljaar overleg kan hebben met 
directie en interne begeleider over een leerling. 

Na iedere signalering (methodeonafhankelijk) onderneemt de leerkracht in eerste instantie zelf actie in 

de vorm van een groepsplan. De toets gegevens van de groep worden na iedere afname besproken 
door de leerkracht en de intern begeleider. Ook wordt er naar de dwarsdoorsneden en de 

trendanalyses gekeken. Indien nodig helpt de interne begeleider bij het realiseren van de plannen. 
Voor alle vakgebieden zijn groepsplannen aanwezig.  

De trendanalyses en dwarsdoorsneden worden ook in de teamvergaderingen besproken. 
Daarnaast plant de interne begeleider twee keer per jaar een algemene leerlingbespreking per groep 

in. Tijdens deze bespreking komt alle beschikbare informatie van een leerling bij elkaar en wordt er 

samen gekeken of een leerling nog extra zorg of aandacht nodig heeft. Het gaat hier naast de 
leervorderingen ook om het sociaal-emotionele welbevinden van een leerling. Van de 

leerlingbespreking wordt een verslag gemaakt en in ESIS gezet. 
 

3.5.5 Leerlingen met extra zorg   

Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs 
gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

We geven hierna beknopt weer op welke wijze het systeem van zorg en begeleiding is ingericht en 
waar onze basisondersteuning uit bestaat:  

In het kort de stappen van de zorg die binnen de Zandloper gezet kunnen worden. Het is een beknopt 
overzicht, de toelichting vindt u in het zorgplan van de Zandloper. 

 

Stap 1: Algemene zorg in de groep. 
Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De leerkracht observeert de werkhouding van het 

kind, registreert wat het kind gedaan heeft en of de aangeboden leerstof wordt beheerst.  
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Stap 2: Extra zorg 

De leerkracht geeft extra zorg aan een of meer kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht geeft 
deze extra begeleiding op basis van de signaleringsgegevens die hij/zij met de intern begeleider heeft 

besproken. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan.  
Stap 3: Speciale zorg na intern onderzoek. 

De leerkracht bespreekt de leerling met de intern begeleider. Eventueel wordt de leerling besproken in 

het zorgteam. 
De leerkracht en intern begeleider besluiten of er verder onderzoek moet worden gedaan. Dit kan 

intern (pedagogisch-didactisch) door de intern begeleider of leerkracht worden gedaan. Het onderzoek 
geeft verdere richting aan het handelen van de leerkracht in de groep. 

Stap 4: Speciale zorg na onderzoek door een extern deskundige 
Als blijkt dat de voorgaande stappen niet voldoende resultaat opleveren wordt de externe 

hulpverlener ingeschakeld. De beschikbare gegevens worden geanalyseerd en het psychodiagnostisch 

onderzoek wordt door de externe hulpverlener uitgevoerd.  De uitslag van het onderzoek worden met 
de leerkracht, ouders en intern begeleider besproken.  

 
Alle stappen worden na een vastgestelde periode geëvalueerd. De beschikbare gegevens op het 

evaluatiemoment geven richting aan het verdere traject. Als blijkt dat school geen mogelijkheden 

meer ziet om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen is er de speciale zorg 
binnen het speciaal basisonderwijs.  

 

 

3.5.6. Kinderen met lees- en/of spellingsproblemen (waaronder dyslectische kinderen) 
De kinderen worden vanaf groep 1 nauwgezet, systematisch gevolgd door middel van observatie. Vanuit 

deze signalering kan zo in een vroeg stadium extra ondersteuning worden ingezet. Wij beschikken sinds 
de invoering van het protocol ‘Begeleiding beginnende geletterdheid’ over voldoende mogelijkheden 

hieraan uitvoering te geven.  

 
Wanneer wordt een dyslexieonderzoek aangevraagd?  

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ervoor gezorgd dat diagnostiek van dyslexie 
en behandeling van ernstige dyslexie vanaf 1 januari 2009 uit de basisverzekering wordt bekostigd. Dat 

betekent dat wij onze leerlingen met dyslexie een perspectief kunnen bieden als onze eigen 
inspanningen om deze kinderen te leren lezen onverhoopt onvoldoende blijken.  

Voor de school blijft het van belang dat voor alle kinderen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat, 

alle gegevens (interventies en resultaten) goed worden bijgehouden. De minister van VWS stelt namelijk 
bepaalde voorwaarden aan de school voordat de leerling een beroep kan doen op de regeling.  

De school moet op het moment van doorverwijzen de volgende informatie leveren:   
1. toets gegevens uit het leerlingvolgsysteem;  

2. beschrijving van de lees- en spellingproblemen (zie de richtlijnen van het protocol Leesproblemen en 

Dyslexie);  
3. signalering van de lees- en spelproblemen: datum, onderzoek (instrumenten en criteria, de resultaten 

en gegevens over de onderzoeker);  
4. inhoud en duur van de extra begeleiding;  

5. resultaten van de extra begeleiding en een beschrijving van het gebruikte evaluatie-instrumentarium, 
vaststelling van de stagnatie met vermelding van instrumentarium en normcriteria;  

6. argumentatie voor ‘vermoedelijke dyslexie’;  

7. vermelding en beschrijving van andere problematiek.  
 

Een leerling moet tijdens drie achtereenvolgende meetmomenten een onvoldoende score behalen op 
de technisch lezen en/of spellingtoetsen.  

Ouders melden de kinderen aan bij de zogenoemde dyslexie instituten voor verder onderzoek. Indien 

de leerling in aanmerking komt voor de vergoede diagnostiek en behandeling zal deze, gedurende 
anderhalf jaar, na schooltijd begeleid worden. Er worden tevens afspraken gemaakt over de begeleiding 

op school. 
Ondanks het feit dat de kinderen op de basisschool nauwlettend gevolgd worden, kan het voorkomen 

dat pas in het voortgezet onderwijs duidelijk wordt dat een kind dyslectisch is. Dit gebeurt omdat deze 

kinderen in de basisschoolperiode voldoende mogelijkheden hebben om te compenseren.  
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3.5.7 Leerlingen met een doublure 
Het streven van de Zandloper is om de leerling acht aaneengesloten onderwijsjaren te laten 

doorlopen. Soms is het echter in het belang van de leerling om een jaar te doubleren in de groepen 3 
tot en met 8 of de kleuterperiode met een jaar te verlengen. 

Alle beslissingen hierover worden na een zorgvuldig traject genomen en in goed overleg met de 

ouders. 
In het algemeen geeft het doublurejaar de leerling de kans om zijn basis (zowel lesstof als sociaal-

emotioneel) te verstevigen. Voor de leerling wordt er dan een begeleidingsplan opgesteld waarbij er 
aandacht is voor het versterken van de zwakkere onderdelen, maar waarbij ook onderdelen versneld 

kunnen worden doorlopen en/of zelfs weggelaten worden. Indien de leerling niet voldoende 
geprofiteerd heeft van de extra onderwijstijd wordt er (met behulp van externe deskundigen) gekeken 

of deze leerling een aangepaste leerlijn nodig heeft of in aanmerking komt voor het SBO (of één van 

de REC-scholen). Zie protocol ‘Kleuterverlenging, doublure en versnellen’. 
 

3.5.8 Kleuterverlenging  
Vanuit de wet geredeneerd zouden scholen in beginsel leerlingen die voor 1 januari op school zijn 

gestart aan het eind van het schooljaar door moeten laten stromen naar het derde leerjaar. Voor 

leerlingen die daarna komen, geldt dat zij tussen 8 en 8,5 jaar over hun basisschool doen. De 
leerlingen van voor januari doen er tussen de 7,5 en 8 jaar over. De inspectie hanteert deze beleidslijn 

(verlenging vanaf 5 jaar en 9 maanden). De school neemt beargumenteerde besluiten tot een extra 
jaar verlenging en stelt voor deze leerlingen een plan van aanpak op dat met de ouders wordt 

besproken. 
Van kleuterverlenging is dus sprake wanneer een kleuter 5 jaar en 9 maanden is en hij/zij niet 

doorgaat naar groep 3. Deze leerling zal langer dan 8,5 jaar over de basisschool doen, dan is er 

sprake van verlenging. 
Aan de hand van de volgende informatie wordt een beslissing genomen betreffende overgang naar 

groep 3: 

 Cognitief gebied: CITO-kleuter toetsen: Taal voor Kleuters, Rekenen voor kleuters 

 Sociaal-emotioneel gebied: zelfstandigheid, zelfredzaamheid, concentratie, motivatie, 
werkhouding en gedrag t.o.v. medeleerlingen en leerkrachten  

 Observatiemethode KIJK. 

 Beslisschema overgang groep2-3 

De leerkrachten met de intern begeleider bespreken een kleuterverlenging. Bij twijfel kan er een 

pedagogisch didactisch onderzoek afgenomen worden (door de IB -er).  In overleg met de interne 
begeleider en de ouders wordt er een beslissing genomen. Hierbij geeft het advies van de school 
doorslag. 

De gesprekken met de ouders vinden vanaf februari plaats (na de signalering) en de beslissing wordt 
omstreeks mei definitief genomen.  

Voor de kleuterverlenging wordt een plan van aanpak voor het verlengde kleuterjaar gemaakt.  
 

3.5.9 Eigen leerlijn  

Indien blijkt dat een (zwakke) leerling behoefte heeft aan (vergaande) aanpassingen in de lesstof kan 
er worden gekozen worden voor de eigen leerlijn. De leerling volgt dan wel het aanbod in de groep, 

maar verwerkt de lesstof op zijn eigen niveau en wordt daar ook op beoordeeld.  
Het streven is om de leerlingen pas na groep 5 of 6 over te laten stappen op de eigen leerlijn. 

Bij het spellen volgen de leerlingen ook het aanbod in de groep, maar verwerken zij de stof op eigen 

niveau. Dit wordt per leerling vastgesteld. Deze eigen leerlijn op dit gebied starten wij in de regel 
vanaf groep 7 en de leerlingen beschikken wel over een dyslexieverklaring.  

Voor de overige vakken worden er per onderdeel aanpassingen gemaakt in hoeveelheid en 
verwerkingsopdrachten. 

Voor de leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod is er sprake van compacten. Deze 
leerlingen kunnen dan de lesstof versneld door en gebruiken de tijd die over is aan verdieping en 

verrijking van de lesstof. De school gebruikt hiervoor de plusmaterialen. 
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3.5.10 Rapportage  

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt onder andere aan de hand van observatie 
door eigen leerkracht en het toetsen; methode gebonden toetsen en de toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem (HGW cyclus).   
Drie keer per schooljaar worden de vorderingen van de kinderen beschreven in het rapport. Naar 

aanleiding van dit rapport in februari worden alle ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek op 

school om het rapport te bespreken en in november en juni/juli gebeurt dit op verzoek van leerkracht 
en/of ouders.  

Een uitzondering hierop vormen de kinderen van groep 1. Er worden wel 10-minutengesprekken 
gehouden maar er wordt geen rapport mee naar huis gegeven.  
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4. Ons schoolondersteuningsprofiel 
Dat wat onze school aan kinderen kan bieden zónder extra ondersteuning van buiten, valt onder de 
basis- en lichte ondersteuning. Deze wordt bepaald door wet- en regelgeving én door onze ambitie en 

visie. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een aantal wettelijk bepaalde elementen – bijvoorbeeld 
het pestprotocol – maar verder zijn er veel verschillen mogelijk tussen scholen. 

 

In dit hoofdstuk geven we inzicht in ons schoolondersteuningsprofiel. Dat doen we aan de hand van 
10 clusters van onderwijsbehoeften. Een cluster met de daarbij horende aanpak heet een 

arrangement. Daarnaast laten we met het profiel zien waarin we onze verder willen ontwikkelen. 
 

4.1 De leerling heeft specifieke behoefte aan een leeromgeving die voorspelbaar en 

gestructureerd is. 

Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 Meichenbaum  

 Werken met een Time Timer 

 Dagritmekaarten (groepen ½) 

 Agenda en weekplanning  

 Birdy, een digitale leeromgeving (gr. 6 t/m 8)  

 GIP-kaartjes en bord  

 Geluidsmeters 

 Picto’s  
 

Werkwijze  

 De school bereidt de leerling voor met het wat-, waar-, hoe- en met wie-stappenplan en zet dit in 
om de volgende dag voor te bereiden, zeker wanneer de dag anders verloopt dan normaal.  

 Vrije momenten worden vooraf doorgesproken met de leerling: wat ga je doen? Hoe ga je dat 

doen? Wat als het niet lukt?  

 De school benut talenten en interesses van de leerling en probeert zo via een omweg de leerling 

zo ver te krijgen dingen te ondernemen die eigenlijk geen optie waren. Voorbeelden zijn keuze in 
boeken, keuze in volgorde, keuze beloning.  

 In de onderbouw is een gestructureerde leeromgeving/onderwijsleersituatie ingericht in hoeken, 

met een visualisatie van het hoe en wat per hoek.  

 Elke klas heeft een Study Buddy waarbij op klittenband het dagritme, de taken of afspraken 
opgehangen worden.  

 De school betrekt de ouder daar waar nodig, zodat voor de leerling een veilige omgeving 

gecreëerd kan worden. Denk hierbij aan kamp, schoolreis, excursies.  

 Denk aan: liever voorkomen dan genezen!   
 
 

4.2 De leerling heeft specifieke behoefte aan uitdagend en aangepast onderwijs binnen 
een eigen leerlijn, omdat hij/zij naar verwachting het fundamentele niveau (1F) niet 

haalt. 
Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 Individuele aandacht tijdens onderwijstijd.  

 Eigen leerlijn (het streven is om leerlingen pas na groep 5 of 6 over te laten stappen). 

 Aanpassingen per vak; differentiatie in aanbod, hoeveelheid en soort verwerkingsopdrachten  

 

Werkwijze: 

 Samen met de ouders, de leerling, leerkracht, intern begeleider is een OPP (TOPdossier) 
opgesteld gericht op zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen waarbij de leerling succes 

ervaart, zich competent voelt en uitgedaagd wordt.  

 De school onderwijst diagnosticerend, waarbij de interventies afgestemd worden op de specifieke 
onderwijsbehoeften, waaronder leerstijl van de leerling. 

 De school betrekt de leerling bij zijn/haar ontwikkeling door doelen en de resultaten zichtbaar te 

maken. Oefening baart kunst.  

 De school maakt bewust keuzes voor toetsing. Wat heeft de leerling geleerd?  
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 De school past verschillende vormen van geheugentechnieken gericht toe die de 

denkhandelingen concreet ondersteunen (bijvoorbeeld een getallenlijn), die erop gericht zijn om 

de leertijd zo goed mogelijk te besteden, met extra leertijd (meer oefening, stof vertragen, 
aangepaste doelen). Dit noemen we tempo- of taakdifferentiatie.  

 De school geeft extra instructie om het inzicht en toepassing te versterken door stapsgewijs te 

schakelen van concreet naar symbolisch naar abstract. 

 De school hanteert verschillende werkvormen en oefenmogelijkheden gericht op het bereiken van 
de leerdoelen en het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften. Dit doen wij door coöperatief 

te leren, ICT in te zetten, rekening te houden met verschillende leerstijlen.  

 De school heeft een pedagogisch klimaat gecreëerd waarbij verschillen normaal en geaccepteerd 
zijn. We gebruiken hiervoor de methode gebaseerd op ‘Pedagogisch Tact’ en zetten schoolbreed 

de methode ‘Leefstijl’ in.  

 
4.3 De leerling heeft specifieke behoefte aan een uitdagende, verrijkende, verdiepende en 

verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum.  
Methoden en materialen die de school ter beschikking heeft: 

 Compacten  

 Externe Plusklas 

 Leeropdrachten Birdy, digitale leeromgeving  

 Materialen Ein-O-Science  

 Cursorisch aangeboden vreemde talen waaronder Engels en Spaans. 

 Verdieping en verrijking Wereld oriënterende vakken als Kunst, Cultuur alsmede Geschiedenis, 

Aardrijkskunde en Natuur.  

 
Werkwijze: 

 De school signaleert kinderen die behoefte hebben aan een uitdagende, verrijkende, verdiepende 

en verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum bijvoorbeeld met behulp 
van het SiDi 3 protocol. 

 Voor de leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod is er sprake van compacten. 

Deze leerlingen kunnen dan de lesstof versneld door en gebruiken de tijd die over is aan 
verdieping en uitbreiding van de lesstof. 

 Een aantal kinderen uit groep 8 doen mee aan een bovenschoolse Masterclass die georganiseerd 

wordt door het voortgezet onderwijs. Zij zijn gedurende een periode van negen weken een 

dagdeel buiten de school.  

 De school richt een onderzoekende leeromgeving in om leerlingen te laten excelleren. Hier is 
aandacht voor topdown leren dat gericht is op de aanpak – het proces is belangrijker dan het 

product. Dit doen we met Effectieve Feedback maar ook in onze digitale leeromgeving Birdy.  

 De school biedt structureel opbrengstgericht onderwijs op maat door zichtbaar doelen te stellen 
en/of door de leerling te laten stellen.  

 De school laat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces door ze eigen uitdagingen, 

oplossingen/werkwijzen en een planning te laten formuleren, werk te laten maken van de 

uitvoering en daarop te reflecteren. Dit doen we onder andere binnen onze digitale leeromgeving 
Birdy waar leerlingen werken aan opdrachten en met onderzoeksvragen. Leerlingen geven elkaar 

feedback op hun leeractiviteiten en houden een eigen portfolio bij. Op De Zandloper wordt vanaf 
groep 6 binnen deze omgeving gewerkt.  

 Op school nemen wij in groep 4 en 6 de NSCCT af om onderpresteerders te signaleren.  

 
 

Ambitie: 

De school is zich verder aan het oriënteren en scholen op een passend aanbod voor meer- en/of 
hoogbegaafden.  

 
 

 

 



26 
Ondersteuningsprofiel Zandloper 2015-2019 
 

4.4 De leerling heeft specifieke behoefte aan een taalrijke leeromgeving, waarbij hij/zij 

taalvaardigheden ontwikkelt in een communicatief ingestelde omgeving waarbij er veel 
interactie is tussen spreker en ontvanger.  

Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 De school kan indien noodzakelijk zo worden ingericht dat wanden en kasten voorzien worden 
van woorden, zinnen, symbolen, visualisaties met teksten, boeken en andere materialen.  

 Zo nodig worden er pictogrammen en gebaren te ondersteuning gebruikt.   

 Bij instroom van leerlingen vanuit VVE (leerlingen met een dreigende achterstand op taalgebied, 

geïndiceerd door de GGD) is er een warme overdracht tussen de voorschool en basisschool. 

 We hebben contacten met de ambulante begeleiding van Viertaal (vroeger REC 2), het 
audiologisch centrum en logopedisten.  

 

4.5 De leerling heeft specifieke behoefte aan oplossingsgerichte 
gedragsinterventietechnieken die de leerling zelfstandig toepast in verschillende 

situaties. 
Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 De school heeft affectieve educatie geïntegreerd in het onderwijs. Dit doen we met Leefstijl. 

Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te 

ontwikkelen Samen spelen, samen werken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, 
zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, en 

omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap 
aan bod. Allemaal basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te functioneren. 

Zowel nu op school, thuis en later wanneer zij volwassen zijn. 

 In elke groep worden in het begin van het schooljaar klassenregels afgesproken en zichtbaar 

gemaakt. 

 In de school wordt er vanaf groep 4 gewerkt met een dezelfde manier van belonen en straffen. 
 De school heeft gedragsregulatietechnieken geïntegreerd in het onderwijs. Dit doen we met ‘Stop 

Denk Doe’. 

 De school hanteert een Protocol Omgangscode en een Pestprotocol. 

 De intern begeleider heeft gesprekken met individuele leerlingen waar leerlingen leren reflecteren 

op eigen handelen. 

 De SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) wordt 2x per jaar afgenomen. Vanaf groep 6 
vullen de leerlingen zelf ook de lijst in. De uitkomt wordt met de leerlingen besproken en er 

worden afspraken gemaakt. 
 

4.6 De leerling heeft specifieke behoefte aan passend leesonderwijs om leeftijdsadequate 

teksten te lezen en te begrijpen.  
Methoden en materialen die de school ter beschikking heeft: 

 Kleuteruniversiteit 

 Veilig leren lezen groep 3 

 DMT oefenmap 

 CITO oefenboeken 

 Estafette  

 Connecten 

 Ralfi lezen 

 Remediërende software  

 
Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 Het leesonderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften die te maken hebben met intensieve 

instructie, strategie-ondersteuning, aanpak en materialen, die passen bij de leeftijd. Dit doen wij 
met de methode Veilig Leren Lezen en Estafette.  

 Het leesonderwijs is verrijkt met opdrachten voor stillezen en herhaling, interactie om begrip en 

beleving te stimuleren, samenwerkend leren en motivatie. Dit doen wij met de DMT oefenmap, 

Connecten en Ralfi lezen maar we maken hiervoor ook gebruik van de teksten uit de wereld 
oriënterende vakken, de taallessen en de teksten uit de begrijpend leesmethode. 
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 Het protocol leesproblemen en dyslexie is geïntegreerd in het onderwijs van groep 1 t/m 8. Dit 

doen wij met het Protocol Beginnende Geletterdheid en De Landelijke Protocollen Leesproblemen 

en Dyslexie 

 Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring (en indien ze er behoefte aan hebben) is er 
spraaksoftware (L2S) beschikbaar. L2S is een softwareprogramma dat teksten kan voorlezen. 

 Bij de toetsen mogen de leerlingen met een dyslexieverklaring langer over de toets doen en 

eventueel worden de teksten vergroot.. 

 Behalve het begrijpend lezen van het Cito mogen de andere toetsen worden voorgelezen door 
een leerkracht of door de computersoftware. 

 Voor leerlingen die er behoefte aan hebben kunnen we de teksten vergroten.  

 In school zijn er leesluisterboeken, meeleesboeken, leesboeken op de computer met opdrachten 

en boeken met een technisch laag leesniveau maar inhoudelijk geschikt voor oudere leerlingen. 
 

Ambitie; 

 De beoordeling van de leerlingen met dyslexie is aangepast, zowel in de groep als op het rapport. 

De leerling wordt niet meer met de groepsnorm beoordeeld maar op vorderingen op zijn niveau. 

 De leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een aangepaste beoordeling op de rapporten. 

 De school zorgt ervoor dat compensatie of dispensatie passend bij het OPP (TOPdossier) 
zichtbaar is op de dyslexiekaart.  

 
 

4.7 De leerling heeft specifieke behoefte aan passend rekenonderwijs om 

leeftijdsadequate rekenstrategieën toe te passen.  
Methoden/materialen die de school ter beschikking heeft: 

 Rekenrijk Activiteitenlijn in groep 1/2 

 Rekenpanda, Rekentijgers, KIEN en PLUS taak 

 Methode Wereld in getallen + software 

 ‘Met sprongen vooruit’ - les kist  

 Ambrasoft  

 Rekenkast met concrete materialen ter ondersteuning. Te denken valt aan kralenketting, 

rekenrekje etc. 

 De kwaliteitskaart Rekenen  
 

Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 

 De leerkrachten signaleren leerlingen met rekenproblemen tijdig door systematisch 
rekengesprekken te voeren en toetsen te analyseren.  

 De school analyseert en observeert met het handelingsmodel: symboliseren, voorstellen – 

schematiseren, voorstellen – concreet, concreet handelen.   

 De school is in staat om een leerling binnen een (sub)groep leerlingen individuele ondersteuning 

te bieden, met specifieke instructie en oefenvormen en met (procesgerichte) feedback – gericht 
op het verhogen van de Reken en Wiskunde vaardigheden en betekenisverlening.  

 We werken met drie instructiegroepen. 

1 ster: leerlingen die vaak na de instructie verlengde instructie krijgen 
2 ster: de basisgroep, die na de instructie zelfstandig aan het werk kan 

3 ster: leerlingen die aan een korte instructie voldoende hebben en werken in het Pluswerkboek. 

Voor de leerlingen uit de 2 sterrengroep, die een in een heel vlot tempo werken hebben we 
Rekenpanda’s. Voor de kinderen uit de 3 sterrengroep hebben we KIEN.  

 
Ambitie; 

 De school werkt volgens de principes van het diagnosticerend onderwijzen en handelingsgerichte 

procesdiagnostiek, waarbij het protocol ernstige reken-/wiskundeproblemen en dyscalculie 
(ERWD) leidend is.  

 

 

4.8 De leerling heeft specifieke behoefte aan een aangepaste, compenserende en 
toegankelijke omgeving (lichamelijk, audiologisch en/of visueel).  

Aanpakken die de school ter beschikking heeft: 
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 De school is toegankelijk voor rolstoelgebruik. 

 De deuren in de school zijn rolstoelvriendelijk.  

 De school beschikt over hulpmiddelen voor vergroting van teksten voor slechtzienden. 

 De school beschikt over een protocol voor medische handelingen op verzoek. 

 De school beschikt over een rustruimte (time out plek bij directie/intern begeleider). 

 De school beschikt over aangepast meubilair om de lichtinval te optimaliseren. 

 Kleurgebruik bij digibord. 

 Vaste plek in de groep met goed zicht op het bord. 

 Per leerling wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft en worden zo mogelijk de aanpassingen 

gerealiseerd.   

 
4.9 De leerling heeft specifieke behoefte om zijn/haar leren te ontwikkelen en zichzelf bij 

te kunnen sturen in het leren (executieve functies). 
AAanpakken die de school ter beschikking heeft: 

De school is op de hoogte van de executieve vaardigheden en leerkrachten kunnen deze herkennen. 
Dit doen wij door te observeren, te luisteren naar ouders en het kind. Vervolgens stimuleren wij deze 

vaardigheden door: 

 Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. Dit doen wij aan de hand van de Meichenbaum-

methode.  

 Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken. Dit doen 
wij door complexe taken op te delen in kleine stukken.  

 Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren. Dit doen wij 

met een thermometer, een stop-denk-doe-methode, buitenspelen met een kaart.   

 Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag. Dit doen wij door regelmatig 
gezelschapspellen te spelen en tijdens de gymlessen.   

 Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.  

 Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen in plaats van vluchtgedrag. Dit doen wij 

bijvoorbeeld door de leerling een maatje te geven dat hier geen moeite mee heeft.  

 Planning/prioritering: de leerlingen werken volgens een dagplanning en/ of weekplanning. 

 Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen. Dit doen wij door een timetimer 
in te zetten. Kinderen te bevragen op ‘Hoeveel tijd mag ik gebruiken? Je maakt een plan met 

tijdsindicatie. Elke klas heeft een grote timetimer. De timetimer maakt de duur van de 

verschillende lesfases zichtbaar voor de leerlingen. Het stiltemoment, de tijd tussen de rondes en 
de lengte van het zelfstandig werken kunnen worden aangegeven. Afhankelijk van de behoefte 

van de groep wordt de timetimer voor een of meer van deze onderdelen worden aangezet. Op het 
moment dat de timetimer wordt aangezet, wordt het gewenste gedrag benoemt (bijv. stil werken 

zolang de timer loopt). Als de timetimer is afgelopen kan hij (meteen) weer gebruikt worden voor 

ander gewenst gedrag (bijv. je mag fluisteren zolang de timer loopt) 

 GIP geeft duidelijkheid en structuur voor leerlingen. Op het moment dat het in alle groep 
hetzelfde is dit voorspelbaar voor kinderen. Elke groep heeft een magneetbord hangen, met 

daarop gekleurde kaartjes (pictogram + tekst) en in groep 3 en 4 een foto van zichzelf. Het 
magneetbord hangt op een duidelijk zichtbare plaats in het lokaal aan de muur. Elke leerling heeft 

een GIP-blokje op zijn tafel liggen. 

 Dagritmekaarten geven een visuele ondersteuning en structuur. De kaarten vergroten de sociale 

redzaamheid, bevorderen omgangsvormen en geven duidelijkheid over het verloop van de dag. 
Ze worden in principe klassikaal ingezet en geven zo alle jonge kinderen ondersteuning en 

houvast.  

 Doelgericht gedrag: de leerkracht bespreekt de doelen van de dag en evalueert deze met de 
leerlingen.     

 Metacognitie: de leerkracht houdt het leerproces in de gaten en helpt leerlingen wanneer dit nodig 

is. De leerling reflecteert samen met de leerkracht op het proces.  

 Kinderen met weinig zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan: Playing for Success 

 Organisatie: informatie en materialen ordenen. Dit doen wij door bijvoorbeeld een vak een kleur 
te geven, een foto van ‘hoe ziet mijn werkplek eruit’/ ‘hoe ziet mijn opgeruimde la eruit’.  

 Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is. Dit doen wij gebruik te 

maken van een agenda en een weekplanning in de bovenbouw. Wat eerst, wat daarna.   
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 Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken. De school 

bespreekt doelen vooraf, maakt deze zichtbaar, bespreekt de haalbaarheid, laat kinderen vooraf 

inschatten hoe groot de kans is dat het behaald wordt.  We doen dit bij de start van een 
les/instructie en binnen Birdy onze digitale leeromgeving (leren zichtbaar maken)  

 

Ambitie; 

 Verder ontwikkelen van Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te 

laten afschrikken. De school bespreekt doelen vooraf, maakt deze zichtbaar, bespreekt de 
haalbaarheid, laat kinderen vooraf inschatten hoe groot de kans is dat het behaald wordt.   

 

4.10 Andere ondersteuningsbehoefte, namelijk: 

 
4.10.1 Leerlingen die langdurig ziek zijn.  

Leerkrachten hebben regelmatig te maken met zieke leerlingen in hun groep. 
Vaak gaat het om een kortdurende afwezigheid. Helaas zijn er ook leerlingen die door een chronische 

of acute ernstige ziekte beperkt of helemaal niet naar school kunnen. 

De school heeft ervaring met epilepsie en ernstige allergie. De leerkrachten zijn geschoold over de 
verschillende ziektebeelden en er zijn afspraken gemaakt over het toedienen van medicatie (zie 

protocol).   
Leerlingen die in het ziekenhuis verblijven, ontvangen, zover als mogelijk onderwijs in het ziekenhuis 

zelf. De school is en blijft, echter, verantwoordelijk voor de gang van zaken betreffende het bieden 

van onderwijs aan de leerling. 
 

1. De leerling is een korte periode ziek en verblijft thuis (ongeveer 3 weken). 
Taak van de leerkracht: 

Onderhoudt het contact met de leerling en de ouders/verzorgers. 
Stelt, indien de ziekte het toelaat, een huiswerkprogramma op. 

Informeert, in voorkomende gevallen, de directeur, intern begeleider en informeert de overige 

teamleden 
 

2. De leerling is voor een langere periode ziek dan 3 weken ziek, en verblijft thuis. 
Taak van de leerkracht: 

 Meldt de leerling bij de directeur, intern begeleider en informeert de overige teamleden. 

 Onderhoudt het contact met de leerling en de ouders/verzorgers. 

 Stelt, indien de ziekte het toelaat, een huiswerkprogramma op. 

 Draagt zorg voor de uitvoering van het begeleidingsplan. 

 Informeert de intern begeleider over het verloop van de uitvoering van het begeleidingsplan. 

 

Taak van de intern begeleider: 
 Neemt contact op met de ouders/verzorgers 

 Biedt de leerkracht ondersteuning bij het opstellen van het begeleidingsplan 

 Informeert de directeur over het verloop van de begeleiding. 

 

3. De leerling wordt voor langere periode opgenomen in het ziekenhuis 
Taak van de leerkracht: 

 Meldt de leerling bij de directeur, intern begeleider en informeert de overige teamleden. 

 Onderhoudt het contact met de leerling en de ouders/verzorgers. 

 Stelt, indien de ziekte het toelaat, een huiswerkprogramma op. 

 Draagt zorg voor de uitvoering van het begeleidingsplan. 

 Informeert de interne begeleider over het verloop van de uitvoering van het begeleidingsplan. 

 
Taak van de interne begeleider: 

 Neemt contact op met de ouders/verzorgers 

 Biedt de leerkracht ondersteuning bij het opstellen van het begeleidingsplan 

 Vraagt ondersteuning aan de productgroep manager Consulenten Zieke leerlingen van de 

OBD of Heliomare. 

 Informeert de directeur over het verloop van de begeleiding. 
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5. Extra ondersteuning: ondersteuningsniveaus en werkwijze 

 
5.1 Ondersteuningsniveaus 

Uw kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. 
We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van 

ondersteuning aan.  

 
We onderscheiden vier niveaus van ondersteuning: 

•    ondersteuningsniveau 0: het kind ontwikkelt zich goed met het onderwijs dat onze school biedt. 

 ondersteuningsniveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning; 

 ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig 
handelen; 

 ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning door externen; 

 ondersteuningsniveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O.  

 
 

Niveau 0: Basisondersteuning 

Het kind ontwikkelt zich goed met het onderwijs dat onze school biedt. 
  

Ondersteuningsteam:  

 kind 

 ouders 

 leerkracht 
 

Niveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning 

De leerkracht, intern begeleider, ouders of leerling hebben zorgen over – bijvoorbeeld – de cognitieve, 
lichamelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind komt daarom in de leerlingbespreking. Op 

basis van een brede analyse wordt er een plan opgesteld: één kind, één plan.  
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We kunnen ervoor kiezen het TOPdossier, voormalig groeidocument, deel A en B te gebruiken als 

hulpmiddel bij de analyse. Uw kind wordt altijd een tweede keer besproken in de leerlingbespreking – 
ook als het goed gaat. Is de lichte ondersteuning onvoldoende? Dan wordt opgeschaald naar 

ondersteuningsniveau 2. 
 

Ondersteuningsteam:  

 kind 

 ouders  

 leerkracht  

 intern begeleider 
 

Niveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig handelen 

Onze school schakelt één van de consulenten van het samenwerkingsverband in. De extra 
ondersteuning voor het kind bestaat uit een kortdurend arrangement binnen onze school, ter 

versterking van de lichte ondersteuning. Het TOPdossier is leidraad voor de analyse, het plan, het 
overeenstemmingsgesprek en de evaluatie. 

 

Ondersteuningsteam:  

 kind 

 ouders 

 leerkracht 

 intern begeleider 

 consulent van het samenwerkingsverband 

 eventueel jeugdhulp 

 eventueel leerkracht school met speciale deskundigheid 
 

Niveau 3: extra ondersteuning door externen 
Om aan de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen, is het nodig dat onze school 

gebruikmaakt van een arrangement van – bijvoorbeeld – een andere basisschool of een S(B)O óf dat 
onze school extra ondersteuning binnenhaalt.  

De ondersteuning vindt plaats binnen onze school, buiten school of op een andere school.  De 

consulent van het samenwerkingsverband organiseert de benodigde deskundigheid. Het TOPdossier 
wordt volledig ingevuld, behalve het gedeelte TLV (toelaatbaarheidsverklaring). 

 
Ondersteuningsteam:  

 kind 

 ouders 

 leerkracht 

 intern begeleider 

 consulent van het samenwerkingsverband 

 externe deskundige 

 eventueel jeugdhulp 

 eventueel intern begeleider van andere school 

 

Niveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O 
Het benodigde arrangement kan alleen geboden worden door het S(B)O – voor een korte of langere 

periode. Vóór de toelating wordt het ondersteuningsteam versterkt met medewerkers van het S(B)O. 
Het TOPdossier wordt volledig ingevuld. De consulent van het samenwerkingsverband brengt het in 

bij de toewijzingscommissie. Periodiek wordt geëvalueerd of S(B)O nog steeds het best past bij uw 
kind. 

 

Ondersteuningsteam:  

 kind 

 ouders 

 leerkracht 

 intern begeleider 

 consulent van het samenwerkingsverband 
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 eventueel jeugdhulp 

 vertegenwoordiger S(B)O 

 

5.2 Werkwijze 
Om uw kind passend onderwijs te bieden, hanteren alle scholen in Noord-Kennemerland dezelfde 

werkwijze. Daardoor kunnen we goed samenwerken. Een belangrijk hulpmiddel is het TOPdossier 
(voorheen: groeidocument). 

 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan bepalen de leerkracht en intern begeleider welk niveau 
van ondersteuning passend is. Indien nodig schakelen we de consulent van het 

samenwerkingsverband in.  
 

Overleg tussen school en u 
We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies nodig heeft. Wie is uw kind als persoon? Wat gaat er 

goed? Wat gaat er minder goed? Wat is er nodig om te zorgen dat het beter gaat? In het zogeheten 

multidisciplinair overleg (MDO) bent u een belangrijke gesprekspartner. Hierbij is ook de consulent 
van het samenwerkingsverband aanwezig.  

 
Overleg met andere professionals 

Soms worden er ook andere professionals betrokken bij het MDO. Bijvoorbeeld medewerkers van 

jeugdhulp, gemeente of zorginstellingen. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een 
gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen. 

 
TOPdossier 

Het TOPdossier is een werkdocument dat ons praktische handvatten biedt om een leerling effectief te 
ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het TOPdossier.  

Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het TOPdossier – 

vanuit de gedachte: één kind, één plan.  
 

Het TOPdossier… 

 geeft een goed beeld van de ontwikkeling en behoeften van een leerling, én van de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, school en ouders. 

 is gespreksleidraad bij de bespreking van de leerling in het multidisciplinair overleg (MDO).  

 bevat, indien aan de orde, het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.  

 biedt eenduidigheid en onderbouwing van vervolgstappen. 

 biedt mogelijkheden om met externe jeugdhulpverleners en voortgezet onderwijs samen te 

werken – één kind, één plan. 

 
Werkgebieden 

We willen uw kind passend onderwijs dicht bij huis bieden: in ons werkgebied werken alle scholen 
samen, over de muren van de schoolbesturen heen. Het samenwerkingsverband kent 8 

werkgebieden. We bundelen onze krachten, wisselen kennis uit en weten van elkaar welke expertise 
er is.  

 

Meer over de werkwijze 
Voor professionals heeft het samenwerkingsverband de werkwijze beschreven in de ‘Handleiding 

TOPdossier, stappen en procedures. Deze zijn ook voor u toegankelijk. Hebt u vragen? U kunt terecht 
bij de leerkracht, intern begeleider of bij de consulent van het samenwerkingsverband. 
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6. Grenzen aan de ondersteuning van onze school 
Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart hebben gebracht, kan duidelijk worden dat het 
antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Deze grens in 

ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en 
helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen.  

Uitgaand van wat uw kind nodig heeft, zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband 

een passende plek voor uw kind. We kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het 
belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is. 

Het uitgangspunt bij een beslissing over een plek voor een kind is dat er een plaatsing kan worden 
gerealiseerd die perspectief biedt voor kind en school.  

De school moet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. 

Daarnaast moet de school een “veilige plek” kunnen bieden voor de leerling, maar ook voor de 
overige leerlingen in de groep. Een plek voor een kind moet de draagkracht van de school (groep en 

leerkracht) niet te boven gaan. 
Een plaatsing moet in het schoolteam besproken worden en een plaatsing moet door het team 

worden onderschreven omdat er anders geen continuïteit is. Er wordt met name ook gekeken naar de 
groep (sociaal- emotionele opbouw groep) en de capaciteiten van het team om een dergelijk kind op 

te vangen. 

Het kan zijn dat de school vindt dat zij niet in staat is de leerling de vereiste zorg te bieden.  
 

In verband met de zorg voor het kind hanteren we een aantal uitgangspunten (in willekeurige 
volgorde): 

 Groepsgrootte; 

 Samenstelling groep als gevolg van passend onderwijs;  

 Effect op onderwijs aan reeds aanwezige leerlingen;  

 Deskundigheid personeel;  

 Beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim);  

 Mogelijkheden van begeleiding door de ouder;  

 Benodigde middelen (kosten extra personeel);  

 Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs;  

 Werkdruk 

Al deze omstandigheden kunnen ieder voor zich in een bepaalde mate bijdragen aan een 
verantwoorde beslissing tot plaatsing of verwijzing over te gaan.  

 

Aandachtspunten bij de keuze voor regulier of speciaal onderwijs kunnen zijn: 

 De mogelijkheden en beperkingen van het kind. Wat kan het kind wel en wat kan het niet 
aan? 

 Reistijd en afstand. Kan het kind de reistijd aan? 

 Wat is het belang en eventueel de meerwaarde van het omgaan met niet-gehandicapte 

leeftijdsgenootjes? 

 Wat is de meerwaarde van specifiek op het kind afgestemd onderwijs? 

 Zijn er therapieën nodig onder schooltijd en zijn die te realiseren? 

 Wat zijn de mogelijkheden na het basisonderwijs, dus aansluiting op het voortgezet 
onderwijs? 

 Is het wenselijk dat kinderen uit een gezin op dezelfde school zitten? 

 Waar liggen de grenzen van de school om een kind op succesvolle wijze te kunnen 

aannemen 
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7. Externe deskundigen van De Zandloper 
 
7.1 De schoolarts 

Periodiek onderzoek wordt in groep 2 gedaan door de jeugdarts. Het betreft hier een lichamelijk 
onderzoek. In groep 6 wordt dit onderzoek gedaan door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit 

onderzoek wordt vooral gelet op de sociale en emotionele ontwikkeling. De school kan de schoolarts 

verzoeken om een leerling op te roepen voor een gerichte vraag (na toestemming van de ouders). 
Daarvoor kunnen allerlei reden zijn: twijfel over gehoor, gezichtsvermogen of spraak, motoriek, 

problemen op school of met het gedrag van de leerling. De schoolarts kan ouders en leerlingen 
doorverwijzen naar de logopediste, fysiotherapeut of huisarts. 

 

7.2 Zorgexpert (Jeugd- en gezinscoach) 
School beschikt over de mogelijkheid tot inzetten van de zorgexpert. Deze kan eventueel ook zonder 

een MDO worden ingezet. De school kan handelingsadviezen vragen. De ouders kunnen ook gebruik 
maken van de zorgexpert die verbonden is aan de school. De zorgexpert gaat met de ouders in 

gesprek en geeft advies en ondersteuning in alle zaken betreffende de opvoeding en zorg voor de 
kinderen. De inzet van de zorgexpert zelf is kortdurend, zij verwijst (indien nodig) naar de 

hulpverlenende instanties. De zorgexpert blijft daarna het aanspreekpunt voor ouders en school. Zij 

zal (indien gewenst) de MDO’s  bijwonen.  
 

7.3 Onderwijsexpert 
School beschikt over de mogelijkheid tot het inzetten van de onderwijsexpert. Deze is verbonden aan 

het samenwerkingsverband Noord- Kennemerland. De onderwijsexpert kan de school, op afroep, 

ondersteunen bij de leerlingenzorg. De onderwijsexpert schuift aan bij de MDO’s en kan helpen bij het 
aanvragen van een individueel of groepsarrangement. 

 
7.4 Ondersteuning vanuit Rondom 

Op afroep kan de Zandloper gebruik maken van de expertise van Rondom. Zij kunnen adviseren en 
eventueel onderzoek uitvoeren. 
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Bijlagen 

 
Te vinden op www.obszandloper.nl: 

 TOPdossier, Handleiding TOPdossier, Stappen en procedures (zie ook www.ppo-nk.nl) 

 Protocol verlengen en versnellen 

 Verzuimbeleid 

 Klachtenprotocol 

 Pestprotocol 

 Protocol voor medische handelingen 

 Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Protocol Oudercommunicatie  

 ICT afspraken leerlingen 

 Beleid mobiele telefoons 

 
Te vinden op www.ppo-nk.nl:  

 Protocol PO-VO 

 
Op school in te zien: 

 Protocol leerling dossier en privacy 

 Dyslexieprotocol 

 Protocol ernstige wiskunde- en rekenproblemen en dyscalculie (ERWD) 

 Toetsprotocol 

 

 


