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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 kinderen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke 

ambities onze school heeft voor de toekomst. Wij nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door en 

passen het dan aan op kleine onderdelen.  

Leerkrachten, intern begeleiders, 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 wij als school welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat 

dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten, intern begeleiders en 

schoolleiding. 

  

Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:  

• Ouders: het biedt u informatie – wat kunt u verwachten van de school?  

• De school: wij zetten de beleidslijn uit – wat is onze ambitie?  

• De inspectie: wij leggen verantwoording af.  

• Collega-scholen in ons werkgebied: wij stemmen met elkaar af.  

• Het samenwerkingsverband: er ontstaat overzicht over het geheel – bieden de scholen samen 

een dekkend netwerk?   

  

1.3 Relatie met het ondersteuningsprofiel van Passend Primair Onderwijs Noord 

Kennemerland  

Het samenwerkingsverband legt alle schoolprofielen bij elkaar om te 

beoordelen of de school daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. 

Het doel is immers dat alle kinderen 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 kinderen en met het omgaan met gedragsproblemen.   

  

Ons schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het ondersteuningsplan 

van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. Dit 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   

In het schoolplan vindt u de ambities en werkwijze van onze school. Het schoolplan wordt uitgezet 

voor 4 jaar en elk schooljaar vertalen we het schoolplan naar activiteiten in een jaarplan. 

Het schoolondersteuningsprofiel is een aanvulling op het schoolplan.  

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

Schoolgids.  
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2. Algemeen  
  

2.1 Wat is passend onderwijs?  

Passend onderwijs heeft tot doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht 

de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.   

  

Passend onderwijs heeft drie pijlers:  

• Schoolbesturen/scholen hebben de zorgplicht kinderen een zo goed mogelijke plaats in het 

onderwijs te bieden.  

• Iedere school schrijft een ondersteuningsprofiel. Op deze wijze is duidelijk welke extra 

ondersteuning de school kan bieden, naast de basisondersteuning die wordt geboden aan alle 

kinderen op de school. 

• 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 wij voor een 

dekkend onderwijs-zorgaanbod. Belangrijke partners in ieder werkgebied zijn jeugdhulp en de 

leerplichtambtenaren van de gemeenten. Wij zijn met elkaar verbonden, zodat we optimaal 

aansluiten op uw kind.  

 

2.3 Ouders, kind en onderwijs 

Een betrokken ouder heeft een gunstig effect op de leerresultaten en het welbevinden van   

de kinderen. Juist de korte lijntjes tussen leerkracht en ouder (en andersom) geeft een  

stevige basis. 

 

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 onder-, midden- of bovenbouw duidelijk.  

  

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

het samenwerkingsverband in ons werkgebied. Samen met u en de consulenten en specialisten van 

het Samenwerkingsverband gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw kind. Daarbij 

hanteren wij een duidelijk omschreven werkwijze, waarover u meer kunt lezen in hoofdstuk 5. Zo 

zorgen wij als school ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden gezet.  

 

Bij ons op school zijn ouders en 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 van de gemaakte afspraken. Tijdens het MDO maken we 

stapsgewijs een passend plan en leggen we afspraken vast. Het TOPdossier (Totaal Ontwikkel Plan) 

helpt ons hierbij. In het TOPdossier werken we dus niet alleen met de inbreng van de school, maar 

ook met de inbreng van ouders en het kind. Kinderen krijgen, afgestemd op de vraag en 

problematiek, naar mate ze ouder zijn een grotere stem. Soms zijn ze deelnemer in het MDO. 
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 3. Onderwijsondersteuning  
  

3.1 Visie op onderwijsondersteuning en de ambitie 

   

Wij streven ernaar dat elk kind zich bij ons op school veilig kan voelen en gerespecteerd wordt zoals 

hij/zij is. Ons doel: ieder kind kan zich zo ver mogelijk ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.  

 

De kernwaarden van De Zandloper zijn : plezier  -   veiligheid  - persoonlijke ontwikkeling 
  

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 het kind;  

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.  

  

Wij werken met leerkrachten en een intern begeleider die in staat zijn om aan deze 

basisondersteuning te voldoen. We streven ernaar dat ieder kind binnen onze school de zorg krijgt 

die hij/zij nodig heeft.  

De ondersteuning moet toereikend zijn voor kinderen, 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 wij 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.  

 

 

3.2 Handelingsgericht werken 

                           

Wij werken opbrengstgericht werken op onze school.  

Wij maken daarbij gebruik van de principes van HGW (dat is 

de afkorting van: Handelingsgericht werken).  

Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en 

de begeleiding van alle kinderen verbeteren. Het is een 

systematische manier van werken, waarbij het aanbod 

afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften 

van de kinderen.  

HGW is cyclisch opgebouwd en kent 4 fasen:  

waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren. 

Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke 

onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs 

wordt daarop, binnen onze mogelijkheden, aangepast.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

HGW gaat uit van zeven principes:  

1. Onderwijsbehoeften van de kinderen 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. De leerkracht kan afstemmen op de verschillen tussen de kinderen 

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 vanuit het beeld van leerkracht, groep, school en ouders.  

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor het 

initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de 

verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.  

6. Doelgericht werken. Het team werkt vanuit 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 

(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend) geformuleerd.  

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over 

wie wat doet en wanneer.   

  

 

3.3 Onze uitgangssituatie    

 

Door inzicht in onze eigen populatie, kunnen wij als school beter aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van onze kinderen en de ouders. Dit 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  

 Achtergrond en thuissituatie van onze schoolpopulatie (zie 3.4) 

 

 

3.4  Analyse schoolpopulatie  

  

Kinderen   

OBS De Zandloper heeft rond de 1% “gewichtenkinderen” door een buitenlandse afkomst.  

Wij zien dat steeds meer kinderen thuis een andere taal spreken (3%). 

 

Ouders 

94% van de ouders heeft hoger middelbaar onderwijs, incl. MAVO genoten, waarvan 40% een HBO 

vervolgopleiding heeft gevolgd, dan wel universitaire opleiding. 

6% van de ouders heeft een lager opleidingsniveau dan MAVO. 

 

Woonomgeving 

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 eigen sportclubs en een speeltuin. 

 

 

 

 



 

Analyse op het onderwijsaanbod van De Zandloper 

We hebben daarvoor de informatie gebruikt van het afgelopen schooljaar, o.a. vanuit de 

managementrapportage van Vensters PO. 

 

 

                 
 

 

 

 

Deelname aan het onderwijs:  

Schooljaar 2019 - 2020    

Schoolloopbaan/doubleren   Verlengingen  kleuters 8  

  Snelle doorstromers  1  

  Middenbouw (gr. 6)   1 

Thuiszitters   0 

Schorsing   0  

                                            

Uitstroom afgelopen schooljaren:          

Schooljaar  2017/2018 2018/2019   2019/2020  

LWO    1 

VMBO BB  1 1 1 

VMBO KB  7 2 3 

VMBO G  1 1 1 

VMBO TL  5 4 8 

TL/HAVO 3 2 6 

HAVO  1 4 4 

HAVO /VWO  2 3 2 

VWO  7 8 6 

      

Totaal  27 25 32 

  

 

Verzuim  

In 2019/2020 was er een dreigende thuiszitter door een leerlingenstop op het SO ; daarop is gekozen 

voor een tijdelijke plaatsing op een zorgboerderij met individuele onderwijsbegeleiding. 

 

 

 



 

 
 

 

Betrokkenheid, schoolbeleving, schoolklimaat.   

Om de kwaliteit te meten gebruiken we de kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra.  

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 kinderen en wordt 

tweejaarlijks afgenomen. De kinderen worden bij deze vragenlijst juist bevraagd op leerstijl en 

motivatie van de kinderen : Betrokkenheid, schoolbeleving, schoolklimaat.   

Een rapportage vindt u in de bijlagen. 

 

 

 

Geboden extra ondersteuning 

Op 1 oktober 2020 heeft elke leerkracht voor zijn/haar huidige groep, de verschillende clusters van 
onderwijsbehoeften binnen de groepen, geïnventariseerd.  

De ondersteuning is uitgedrukt in percentage van het totaal aantal kinderen.   

                           

  

Onderwijsbehoeften  

  

    

Onderwijsbehoeften  

  

  

specifieke behoefte aan een 

leeromgeving die voorspelbaar en 

gestructureerd is.  

49% specifieke behoefte aan 

oplossingsgerichte gedragsinterventie-

technieken die het kind zelfstandig 

toepast in verschillende situaties.  

10% 

specifieke behoefte aan passend 

leesonderwijs om leeftijdsadequate 

teksten te lezen en te begrijpen.  

14%  specifieke behoefte aan uitdagend en 

aangepast onderwijs binnen een eigen 

leerlijn, omdat het kind naar verwachting 

het fundamentele niveau (1F) niet haalt.  

4%  

specifieke behoefte aan passend 

rekenonderwijs om leeftijdsadequate 

rekenstrategieën toe te passen.  

17 % specifieke behoefte aan een uitdagende, 

verrijkende, verdiepende en verbrede 

leeromgeving, die verder gaat dan het 

bestaande curriculum.  

13% 

specifieke behoefte aan een 

aangepaste, compenserende en 

toegankelijke omgeving (lichamelijk, 

audiologisch en/of visueel).  

0,05%  specifieke behoefte aan een taalrijke 

leeromgeving, waarbij taalvaardigheden 

worden ontwikkelt in een communicatief 

ingestelde omgeving waarbij er veel 

interactie is tussen spreker en ontvanger.  

11% 

specifieke behoefte om het leren te 

ontwikkelen en zichzelf bij te kunnen 

sturen in het leren (executieve 

functies).  

16% anders, namelijk:   

langdurig zieke kinderen 

  

0% 

 

Opvallend is, dat met name de behoefte aan een voorspelbare en gestructureerde leeromgeving 

is. We besteden hier dan ook veel aandacht aan (zie ook 4.1) 

   

 

 

 

 

 

 



 

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 brede ontwikkeling en 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  Observaties, toetsen en testen  

De kinderen worden op verschillende manieren gevolgd op de Zandloper.  

We kijken naar de brede ontwikkeling waar het leren, de cognitieve ontwikkeling, een onderdeel is. 

Allereerst door dagelijkse signalering op werkhouding, motivatie, gedrag, en sociaal-emotioneel 

gebied.  

 

Daarnaast volgen we de leervorderingen en het welzijn van de kinderen op vier manieren:  

a.  met methode-gebonden toetsen. (groep 3 t/m 8) 

b. met methode-onafhankelijke toetsen van het CITO.  (groep 3 t/m 8) 

c. met Kijk! (groep 1 en 2) 

d. met de SCOL (groep 3 t/m 8)  

  

ad a.  Methode gebonden toetsen.   

De resultaten van de methode-gebonden toetsen worden geëvalueerd op groeps- en individueel 

niveau en leiden waar nodig leidt dit tot aanpassingen/bijstellen in het lesaanbod.  

  

ad b. Methode onafhankelijke toetsen.  

In de groepen 3 t/m 8 worden er twee maal per jaar methode onafhankelijke CITO toetsen 

afgenomen volgens landelijke toetskalender. Ieder vakgebied wordt minstens één keer getoetst, 

sommige vakgebieden hebben meerdere toets momenten.  Aan het eind van groep 8 meten we met 

de IEP , een methode onafhankelijke toets, welke eindresultaten de kinderen bij ons school hebben 

behaald. We maken uit deze eindtoets ook op of we de juiste hebben gegeven. 

 

ad. c. Kijk! 

Om de kinderen van groep 1 en 2 goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling hanteren we in de 

kleutergroepen het volgsysteem KIJK!. Binnen KIJK! kunnen we de kinderen volgen en op 17 

ontwikkelingslijnen de ontwikkeling volgen. Gedurende twee afnamemomenten, in januari en mei, 

wordt de registratie van KIJK! uitgevoerd.  
  

ad d. Signalering op sociaal emotioneel gebied.   

De Zandloper maakt gebruik van de SCOL (Sociale Competentie Observatielijst) voor de kinderen in 

de groepen 3 t/m 8. De SCOL kent twee afnamemomenten, in het najaar en voorjaar. De 

leerkrachten vullen een observatielijst in (leerkrachten-SCOL). De kinderen 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.  

 

3.5.2  Leerlingvolgsysteem met ESIS.   

Gedurende de gehele schoolloopbaan van de kinderen verzamelen we gegevens over de 

ontwikkeling van de kinderen in ESIS. 

Van elk kind de belemmerende en bevorderende factoren genoteerd, geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld. 

De leerkracht voert in ESIS ook de resultaten van de methode-onafhankelijke toets.   

Per groep is er een overzicht (groepsprofiel) beschikbaar. De ingevoerde gegevens leveren een I tot 



 

 
 

en met V-score op. De gegevens kunnen tevens op kind-, groeps- en schoolniveau gemaakt worden. 

Alle gegevens zijn digitaal te vinden.   

  

Interpretatie en verdere uitwerking.  

Op grond van observaties, behaalde score op de toets, uitslagen van methode gebonden toetsen 

wordt er een conclusie getrokken.  

Per kind (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 ieder kind ook 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 

eerdere,  of meerdere afspraken gemaakt.  

Een groepsplan kent een afgesproken tijdsduur en bevat een evaluatiemoment..  

 De toets gegevens (opbrengsten) worden ook op schoolniveau bekeken en geëvalueerd, door het 

team, directie en intern begeleider.  

  

3.5.3  Pedagogisch klimaat/ Schoolklimaat  

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.  

We vinden het belangrijk dat er op school een zekere rust en structuur bestaat. Daarom hanteren wij 

op school duidelijke afspraken en regels.  

Dit wordt gemeten in de groepen 3 t/m 8 met behulp van de SCOL, waarbij de kinderen van de 

groepen 6,7 en 8 ook zelf de KinderSCOL invullen. 

Daarnaast komt het meten van het pedagogisch klimaat voor in de tweejaarlijkse Kwaliteitsmeter 

van Beekveld en Terpstra. In deze kwaliteitsmeter worden ouders, team en kinderen uit de groepen 

6, 7 en 8 bevraagd. 

 

3.5.4 Bespreekmomenten/kindbespreking   

Vaste overlegmomenten :   bij aanmelding een intakegesprek en een huisbezoek 

                                        elk schooljaar oudervertelgesprekken (sept) en 10-minutengesprek (febr) 

Afspraken op maat         :   naar behoefte van ouder en/of leerkracht (hele jaar door) 

Informele contacten       :    dagelijks bij breng/haalcontacten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.5 Kinderen met extra zorg    

Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van kinderen die extra zorg behoeven, is het 

onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van het kind.  

 

Stap 1: Algemene zorg in de groep.  

Ieder kind werkt op zijn eigen tempo aan de doelen van de groep en soms aan eigen doelen. 

niveau. De leerkracht observeert de werkhouding van het kind, registreert wat het kind gedaan heeft 

en of de aangeboden leerstof wordt beheerst.   

Stap 2: Extra zorg  

De leerkracht geeft extra zorg aan een of meer kinderen die dat nodig hebben, zodat zij de doelen 

van de groep of eigen doelen behalen.  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 en is terug te vinden op de dagplanning.  

Stap 3: Speciale zorg na intern onderzoek.  
De leerkracht bespreekt het kind met de intern begeleider. In overleg wordt besloten of er verder 

onderzoek moet worden gedaan, zodat het kind zich optimaal ontwikkelt. Denk hierbij kinderen die 

werken aan voor- of verder-liggende doelen.  

 Dit kan 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 een externe 

hulpverlener ingeschakeld. De beschikbare gegevens worden geanalyseerd en het 

psychodiagnostisch onderzoek wordt door de externe hulpverlener uitgevoerd.   

  

Vanaf stap 2 wordt u als ouder betrokken; voor onderzoek door een externe specialist is uw 

toestemming nodig.  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 het kind tegemoet te komen is er de 

speciale zorg binnen het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 

 

3.5.6 Kinderen met een doublure  

Het streven van de Zandloper is om het kind acht aaneengesloten onderwijsjaren te laten doorlopen, 

waarin het zich optimaal ontwikkelt. Soms is het echter in het belang om de kleuterperiode met een 

jaar te verlengen, of een jaar te doubleren in de groepen 3 t/m 7. Alle beslissingen hierover worden 

na een zorgvuldig traject genomen en in goed overleg met de ouders.  

In het algemeen geeft het doublurejaar het kind de kans om zijn basis (zowel lesstof als sociaal 

emotioneel) te verstevigen. Er wordt 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 het kind niet voldoende geprofiteerd heeft van de 

extra onderwijstijd wordt er (met behulp van externe deskundigen) gekeken of een aangepaste 

leerlijn nodig heeft of in aanmerking komt voor het SBO of SO. Zie protocol ‘Kleuterverlenging, 

doublure en versnellen’.  

  

3.5.7 Kleuterverlenging    

Vanuit de wet geredeneerd zouden scholen in beginsel kinderen die voor 1 januari op school zijn 
gestart aan het eind van het schooljaar, waarin zij het programma van groep 2 hebben gevolgd, 

door moeten laten stromen naar het derde leerjaar. Voor kinderen die instromen in de maanden na 
januari geldt dat zij tussen 8 en 8,5 jaar over hun basisschool doen. De kinderen, die instromen 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 kinderen 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 kind zal langer dan 8,5 jaar over de basisschool doen, dan is er sprake 

van verlenging.   



 

 
 

Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een beslissing genomen betreffende overgang 

naar groep 3. 

 
De weg naar een verlenging beslissing overgang naar groep 3:  

Begin groep 2 verkent de school de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind gebaat is bij 

een overgang naar groep 3.  Gedurende het schooljaar volgen we de brede ontwikkeling van de 

kinderen en betrekken we ouders daar expliciet bij wanneer daar reden toe is. 

stelt de school zich definitief de vraag of er geen belemmering is in de doorgaande ontwikkeling van 

het groep 2 kind naar groep 3.  

Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen, op open onderwijssituaties en dat er nog 

geen sprake is van taakgerichtheid, zelfsturing en zelfvertrouwen om goed te kunnen doorstromen 

naar groep 3. Ook kan er sprake zijn  van specifieke ontwikkelingsproblemen of 

ontwikkelingsstoornissen.  

Mocht er sprake zijn van een belemmering dan zal er in samenspraak met de intern begeleider en de 

leerkracht een Plan Van Aanpak worden gemaakt welke ook wordt besproken met ouders.  

 Ten eerste moet er sprake zijn van een voorafgaande periode van nadrukkelijke extra 

ondersteuning. Concreet betekent dit dat de groepsleerkracht groepsplannen en een Plan 

Van Aanpak heeft gemaakt en uitgevoerd om te werken aan die aspecten van de ontwikkeling 

die achter blijven. Ouders zijn op de hoogte van de extra inspanningen door de leerkracht.  

 Er is zorg-overleg met de groepsleerkracht en de internbegeleider. De 

groepsleerkracht heeft uw kind meerdere malen aan de orde gesteld. Als blijkt dat alle extra 

hulp en/of ondersteuning onvoldoende effect hebben gehad wordt tijdens het zorg-overleg 

besloten tot al dan niet doubleren. Bij dit besluitvormend-overleg is de intern begeleider, de 

groepsleerkracht en eventueel de leerkracht van volgend jaar aanwezig. Soms zijn externe 

deskundigen uitgenodigd zoals een psycholoog, ambulant begeleider of orthopedagoog.  

 Als alle aanwezigen ervan overtuigd zijn dat verlenging een meerwaarde heeft voor het 

kind wordt daartoe besloten. Echter laten wij een kind alleen doubleren als het voldoet aan 

de criteria (zie hierboven), de school de verwachting heeft dat met een extra jaar de 

achterstand wordt ingelopen en het kind de volgende jaren met weinig problemen kan 

doorlopen.   

Definitieve beslissing zal door school worden genomen in overleg met de groepsleerkracht, intern 

begeleider en de directie. Bij een kort schooljaar nemen wij de beslissing voor 7 mei en bij een lang 

schooljaar voor 21 mei.  

Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek waar het besluit wordt besproken. Aan ouders wordt 

gevraagd hoe hun kind hierover in te lichten.  

3.5.8  Eigen leerlijn  

indien een kind behoefte heeft aan vergaande aanpassingen in de lesstof, dan kan er gekozen worden 

voor een eigen leerlijn. Het kind volgt wel het aanbod in de groep, maar verwerkt de lesstof op eigen 

niveau en wordt daar ook op beoordeeld. 

Het streven is kinderen pas na groep 5 of 6 over te laten stappen op een eigen leerlijn.  

 

3.5.9 Rapportage   

Twee 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 juni/juli gebeurt dit op verzoek van 

leerkracht en/of ouders.   

Een uitzondering hierop vormen de kinderen van groep 1; er vindt wel een 10-minutengesprekken 

plaats, maar er wordt geen rapport mee naar huis gegeven.   

  

 

 



 

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 Het kind heeft specifieke behoefte aan een leeromgeving die voorspelbaar en 

gestructureerd is.  

Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  

• Werken met een Time Timer  

• Dagritmekaarten, dag- en weektaken, agenda  

• Doelen bij het dagrooster op het bord 

• GIP blokjes   

• Geluidsmeters  

• Picto’s   

• Snappet 

• Meichenbaum   

  

Werkwijze   

• De school bereidt het kind voor met het wat-, waar-, hoe- en met wie-stappenplan en zet dit in 

om de dag voor te bereiden, zeker wanneer de dag anders verloopt dan normaal.   

• Vrije momenten worden vooraf doorgesproken met het kind: wat ga je doen? Hoe ga je dat 

doen? Wat als het niet lukt?   

• De school benut talenten en interesses van het kind en stimuleert zaken te ondernemen die 

eigenlijk geen optie waren. Bijvoorbeeld: keuze in boeken, keuze in volgorde, keuze beloning.   

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

• Elke klas heeft een Study Buddy met het dagritme, de taken of afspraken   

 

  

4.2 Het kind 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 kinderen pas na groep 5 of 6 over te laten stappen).  

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

• Zo mogelijk; 1x pr week Groeiklas 

  

Werkwijze:  

• Samen met de ouders, het kind, leerkracht, intern begeleider is een OPP (TOPdossier) 

opgesteld gericht op zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen waarbij het kind succes 

ervaart, zich competent voelt en uitgedaagd wordt.   

• De school onderwijst diagnosticerend, waarbij de interventies afgestemd worden op de 

specifieke onderwijsbehoeften, waaronder de leerstijl van het kind.  

• De school betrekt het kind bij de ontwikkeling door doelen en de resultaten zichtbaar te maken.  

• De school maakt bewust keuzes voor toetsing. Wat heeft het kind geleerd? 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).  



 

 
 

• 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 schoolbreed de methode ‘Leefstijl’.   

  

4.3 Het kind heeft specifieke behoefte aan een uitdagende, verrijkende, verdiepende en 

verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum. Het kind behaalt 
meer dan de streefdoelen 1S (rekenen) en 2F (lezen en taal). 
Methoden en materialen die de school ter beschikking heeft:  

• Compacten   

• Snappet 

• Interne Plusklas (meerbegaafden) en Externe Plusklas (hoogbegaafden) 

• Cursorisch aangeboden vreemde talen waaronder Engels en Spaans.  

• Verdieping en verrijking Wereld oriënterende vakken. 

 

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 kinderen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod is er sprake van compacten. 

Hierdoor loopt het kind de lesstof versneld door en is er tijd over voor verdieping.  

• Kinderen uit groep 8 kunnen mee doen aan een bovenschoolse Masterclass die georganiseerd wordt 

door het voortgezet onderwijs. (periode van negen weken een dagdeel buiten de school).   

• De school richt een onderzoekende leeromgeving in om kinderen te laten excelleren. Dit doen we 

met Effectieve Feedback maar ook in onze digitale leeromgeving Blue Bird.   

• De school biedt structureel opbrengstgericht onderwijs op maat door zichtbaar doelen te stellen, zo 

mogelijk in samenspraak met het kind.  

• De school laat kinderen 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.  

• Op school nemen wij in groep 5 de NSCCT af om onderpresteerders te signaleren.   

 

4.4 Het kind 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 leerkracht, richt de omgeving zo in, 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 kinderen vanuit VVE (kinderen met een dreigende achterstand op taalgebied, 

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

• We werken samen met de ambulante begeleiding van Viertaal (vroeger REC 2), het audiologisch 

centrum en logopedisten.   

  

4.5 Het kind heeft specifieke behoefte aan oplossingsgerichte  

gedragsinterventietechnieken die het kind zelfstandig toepast in verschillende situaties.  

Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  
• Leefstijl is een preventieve methode, 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.  

• In elke groep starten we het jaar met De Gouden Weken. 



 

• De school werkt vanuit de Kwaliteitskaart : Gedrag en het respectprotocol.  

• In de school wordt gewerkt met een dezelfde manier van belonen en straffen. 

• De leerkracht en/of de intern begeleider heeft gesprekken met individuele kinderen waar kinderen 

leren reflecteren op eigen handelen.  

• De SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) wordt 2x per jaar afgenomen. Vanaf groep 6 vullen 

de kinderen zelf ook de lijst in. De uitkomt wordt met de kinderen besproken en er worden 

afspraken gemaakt.  

• Groep 5 krijgt preventief de lessencyclus van De plezierige Klas aangeboden. 

• Ahankelijk van de ontwikkelvraag werken we samen met externe partijen. 

  

4.6 Het kind heeft specifieke behoefte aan passend leesonderwijs om leeftijdsadequate 

teksten te lezen en te begrijpen.   

Methoden en materialen die de school ter beschikking heeft:  
Kleuteruniversiteit                             Lijn 3 in groep 3                      Remediërende software   

DMT oefenmap                                 CITO oefenboeken                   Ralfi lezen 

Estafette                                           

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 lijn 3 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 o.a. met de DMT oefenmap 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.  

Het protocol leesproblemen en dyslexie is geïntegreerd in het onderwijs van groep 1 t/m 8.  

We breiden de extra instructie- en leertijd uit werken met BOUW. BOUW is een erkend, digitaal, 

preventief leesprogramma. 

• Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen een op het kind afgestemde aanpassing het uitwerken 

van opdrachten en/of toetsen. (Vergroten, voorlezen, langere verwerkingstijd). 

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

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

 

4.7 Het kind 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 via Snappet met daarbij extra oefensoftware  

• ‘Met sprongen vooruit’ - les kisten   

• Rekenkast met concrete materialen ter ondersteuning.   

Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  

• De leerkracht signaleert kinderen met rekenproblemen tijdig door systematisch rekengesprekken te 

voeren en toetsen te analyseren.   

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

schematiseren, voorstellen – concreet, concreet handelen.    

• De leerkracht is in staat om een kind binnen een (sub)groep kinderen 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 vanuit Snappet met instructiegroepen en de mogelijkheid tot werken op eigen tempo en 

ontwikkeling. 

 

4.8 Het kind heeft specifieke behoefte aan een aangepaste, compenserende en 
toegankelijke omgeving (lichamelijk, audiologisch en/of visueel).   
Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  



 

 
 

De school is toegankelijk voor rolstoelgebruik.  

• 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 aangepast meubilair om de lichtinval te optimaliseren.  

• Kleurgebruik bij digibord.  

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

• Per kind wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft en worden zo mogelijk de aanpassingen gerealiseerd.    

 

 4.9 Het kind heeft specifieke behoefte om zijn/haar leren te ontwikkelen en zichzelf bij 

te kunnen sturen in het leren (executieve functies).  

Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  
De leerkracht heeft kennis van executieve vaardigheden en stimuleert deze vaardigheden door: 

• Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. Dit doen wij volgens de Meichenbaummethode.   

• 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.  

• Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.  

• Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.   

• Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen in plaats van vluchtgedrag.  

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

• Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.  

• GIP geeft duidelijkheid en structuur voor kinderen; elk kind heeft een GIP-blokje op zijn tafel liggen.  

• Dagritmekaarten geven een visuele ondersteuning en structuur.  

• Doelgericht gedrag: de leerkracht bespreekt de doelen van de dag en evalueert  met de kinderen.      

• Metacognitie: de leerkracht houdt het leerproces in de gaten en helpt kinderen wanneer dit nodig is.  

• Organisatie: informatie en materialen ordenen  

• Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.  

• Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.  

 

 

4.10 Andere ondersteuningsbehoefte, namelijk:  

  

Kinderen die langdurig ziek zijn.   

Leerkrachten hebben regelmatig te maken met zieke kinderen in hun groep.  

Vaak gaat het om een kortdurende afwezigheid. Helaas zijn er ook kinderen 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).    

 

*Het kind is een korte periode ziek en verblijft thuis (ongeveer 3 weken).  

  De leerkracht:   Onderhoudt het contact met de kind en de ouders/verzorgers.  

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

                          Informeert de directeur en intern begeleider  

 

*Het kind is voor een langere periode ziek dan 3 weken ziek, en verblijft thuis. 

  De leerkracht:  Meldt de kind bij de directeur, intern begeleider en informeert de overige teamleden.  

                         Onderhoudt het contact met de kind 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 het begeleidingsplan.  

De intern begeleider: biedt de leerkracht ondersteuning bij het opstellen van het begeleidingsplan.   

Voor kinderen die vanwege ziekte niet naar school kunnen, schakelen we ZIEZON in, zodat het 

onderwijsproces zo vloeiend mogelijk daar kan gaan. 



 

 

*Het kind wordt voor langere periode opgenomen in het ziekenhuis  

  De leerkracht: Meldt de kind bij de directeur, intern begeleider en informeert de overige teamleden.  

                        Onderhoudt het contact met het kind 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 het begeleidingsplan.  

 De interne begeleider: Biedt de leerkracht ondersteuning bij het opstellen van het begeleidingsplan.  

Voor kinderen die vanwege ziekte niet naar school kunnen, schakelen we ZIEZON in, zodat het 

onderwijsproces zo vloeiend mogelijk daar kan gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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.   

 

  

  

  

5.2 Werkwijze  

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 de ouder  

We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies nodig heeft. 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. De inbreng 

van ouders, school en kind wordt besproken. Waar mogelijk neemt het kind deel aan (een deel van) 

het overleg.  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 kind 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 kind, én van de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, school en ouders.  

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

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

• 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 werk-

gebieden. Met elkaar wisselen we 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

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 voor optimaal ontwikkelen en de ondersteuning krijgen, die nodig 

is.   

De school moet een “veilige plek” kunnen bieden voor het kind, maar ook voor de overige kinderen 

in de groep. Een plek voor een kind moet de draagkracht van de school (groep en leerkracht) niet te 

boven gaan.  

Het kan zijn dat de school vindt dat zij niet in staat is het kind 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 kinderen;   

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 kind 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 het kind. De schoolarts kan ouders en kinderen 

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 CJG coach zelf is kortdurend, zij verwijst (indien nodig) naar de 

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

zal (indien gewenst) de MDO’s  bijwonen.   

  

7.3 Onderwijsexpert: Consulente SWV 

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

aan het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. 

 De onderwijsexpert kan de school, op afroep, ondersteunen bij de kinderenzorg. De onderwijsexpert 

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

  

7.4 Overige samenwerkingspartners 

* CJ&G (Centrum voor Jeugd en Gezin) coach  

• Onderwijsconsulent van SWV, 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 en cultuur)  

• Schoolarts/verpleegkundige  

• Logopedist (in de wijk)  

• Buro de Beweging (in de school): kinderfysiotherapeut en orthopedagoog 

• Extra voorzieningen voor kinderen: Playing For Succes (Gericht op kinderen tussen 9 en 14 jaar die 

om sociaal-emotionele redenen niet de prestaties leveren die op school van ze verwacht worden) 

• Aanbod voor meerbegaafden groepen 1 t/m 8 binnen de school. 

• Plusklas voor meer- en hoogbegaafden kinderen buiten de school 

• Competentietraining voor leerlingen uit de groepen 1 en 2 (structuur aanbod + ouderbegeleiding) 

• Groeiklas (vanaf groep 6 voor leerlingen, die meer ondersteuning en praktijklessen nodig hebben 

(buiten de school) 

• Externen (denk hierbij psycholoog enz.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ondersteunde documenten 
 

• Protocol verlengen en versnellen  

• Verzuimbeleid  

• Klachtenprotocol  

• Pestprotocol  

• Protocol voor medische handelingen  

• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  

• ICT afspraken kinderen  

• Protocol kind dossier en privacy  

• Dyslexieprotocol  

• Protocol ernstige wiskunde- en rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)  

• Toetsprotocol  

• Rapportage Kwaliteitsmeter 

 

Deze documenten zijn op school aanwezig en daar op te vragen of ter plaatse in te zien. 
 

 

Te vinden op www.ppo-nk.nl:   

• Protocol PO-VO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


