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1. Inleiding:  
 

In het kader van passend onderwijs levert dit schoolondersteuningsprofiel een bijdrage aan de omslag van 

het denken in kindkenmerken, naar het denken in onderwijsbehoeften. In de oude 

systematiek werd geld vrijgemaakt als een stoornis kon worden vastgesteld bij een leerling; dat gaf een 

prikkel om indicaties aan te vragen. In de nieuwe systematiek wordt geld vrijgemaakt voor het 

beantwoorden van onderwijsbehoeften; dat geeft een prikkel om het onderwijsaanbod voor specifieke 

onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Duidelijk is dat we ons hiermee in de overgangsfase bevinden 

van indiceren naar arrangeren. Niet meer indiceren op basis van stoornissen bij kinderen, maar 

arrangeren met als doel het in kaart brengen van het onderwijsaanbod voor alle leerlingen, maar speciaal 

ook voor die leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze school 

aan (zorg) leerlingen kan bieden en wat onze grenzen hierin zijn. Dit  ondersteuningsprofiel is tot stand 

gekomen i.s.m. het team en in overleg met de MR. 

Wij maken in dit schoolondersteuningsprofiel duidelijk hoe de Da Costaschool inhoud geeft haar opdracht 

om kinderen te begeleiden op een manier die bij hun onderwijsbehoefte past. 

Als CNS school zijn we aangesloten bij Onderwijs Zorgkoepel Noord Veluwe. Binnen deze koepel is 

uitgesproken dat de basisondersteuning van alle deelnemende scholen van een gelijkwaardige, hoge 

kwaliteit moet zijn. 

In Hoofdstuk 2 staat onze visie beschreven. Verder is er een opsomming van diverse kwantitatieve 

gegevens opgenomen met betrekking tot de kengetallen van onze leerlingpopulatie. 

Aan de hand van een Nulmeting Basisondersteuning geven we in Hoofdstuk 3 aan hoe wij scoren op de 

gevraagde indicatoren. Welke items zien we voldoende terug in onze school en welke items verdienen 

nog aandacht. We hebben daarbij ook een prioritering aangegeven.  

In dit hoofdstuk is ook een beschrijving opgenomen hoe wij die basiszorg in de praktijk realiseren. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven we de arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 

waarmee we op de Da Costaschool  reeds ervaring hebben opgedaan. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven we randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan wil er sprake kunnen zijn 

van het verantwoord invoeren van Passend Onderwijs op onze school. 

Tenslotte trekken we in Hoofdstuk 6 de conclusies uit hetgeen daarvoor is beschreven. Tevens spreken 

we onze ambities uit over hoe we Passend Onderwijsvorm willen geven. 
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2. Algemene gegevens 
 

2.1 contactgegevens 

 

Da Costaschool 

Vierhouterweg 16 

8075BJ Elspeet 

tel: 0577-491236 

e-mail: dacostaelspeet@cnsnunspeet 

 

2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept 

 

Hieronder willen we aangeven wat voor ons de kern van onze school is. 

We noemen dat ook wel: onze missie. 

We willen daarmee aangeven wat voor ons als team en directie belangrijk is. 

 

 

Uw kind….daar gaan we voor! 
 

 

Hieronder staat onze visie: 
 

 
 We geven christelijk onderwijs en voeden kinderen op naar Bijbelse waarden en 

normen. We doen dit vanuit onze persoonlijke relatie met God. Dit komt o.a. tot 
uiting in de persoonlijke aandacht voor elkaar, in de omgang met elkaar en in het 
vieren van de christelijke feestdagen. 

 Vanuit ons christen zijn, geloven we in een school waar we kinderen veiligheid en 
vertrouwen kunnen geven door betrokken en enthousiaste leerkrachten. We willen 
recht doen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen en hen met plezier 
begeleiden, zodat ze zich kunnen ontplooien tot zelfstandige individuen. Daarbij 
willen we de creativiteit en de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren, 
zodat ze uitgedaagd worden om te leren. We willen de kinderen meenemen in hun 
eigen leerproces. Dit alles in een open samenwerking met ouders. 
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2.3  Kengetallen leerling-populatie huidig schooljaar en de afgelopen 2 schooljaren 

 

Teldatum 01-10 1-10-2017 

2016-

2017 

 

% 

N = aantal N %  

Aantal leerlingen 138    

Verwijzing leerlingen cluster 1/2  0 0 0,00 

Verwijzing leerlingen cluster 3 0 0 0,00 

Verwijzing leerlingen cluster 4 0 0 0,00 

Terugplaatsing vanuit SO 0 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 1/2 0 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 3 0 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 4 0 0 0,00 

Verwijzingen SBaO 0 0 0,00 

Terugplaatsing vanuit SBaO 0 0 0,00 

Plaatsing tussenvoorziening 0 0 0,00 

Terugplaatsing tussenvoorziening 0 0 0,00 

       

Leerlinggewichten (aantal):      

Leerlingen met gewicht:   0 125  90,6 

Leerlingen met gewicht :  0,3 12  8,7 

Leerlingen met gewicht:   1,2 1  0,7 

Aantal groepen 6   

Gemiddelde klassengrootte 23    

Aanmelding LOB, MDT en 

ondersteuningsteam (Adapt)  11 7,80 

Aanmeldingen PAB  1 0,71 

Dyslexieverklaringen  5 3,55 

Aantal hoogbegaafde leerlingen  3 2,13 

Aantal leerlingen met OPP  1 0,71 

Aantal NT2-leerlingen  1 0,7 

       

Intern deskundigen: ja / nee Uren  

IB-er ja 9  

RT-er nee    

Gedragspecialist nee    

Motorische remedial teacher nee    

Orthopedagoog nee    

Psycholoog nee    

Taalspecialist/-coördinator ja  2  

Rekenspecialist/-coördinator nee    

Schoolmaatschappelijk werk nee    

Kinderfysiotherapeut nee    

Logopedist nee    
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3. Basisondersteuning 

 

In februari 2012 heeft er een nulmeting plaatsgevonden door Cadenza. N.a.v. dit onderzoek kwam de 

volgende analyse naar voren: 

De Da Costas hool is og een smalle zorgschool. Momenteel zijn er geringe mogelijkheden om binnen 

Passend Onderwijs de nodige kinderen te kunnen opvangen met extra ondersteuning. Door het 

versterken van het gedifferentieerd leren en het samenwerkend leren, zijn er voor de toekomst meer 

ondersteuningsmogelijkheden binnen Passend Onderwijs. Het is van belang hier doelgericht mee om te 

gaan en in de komende planperiode hiervoor de benodigde stappen te zetten. Dit is natuurlijk ook 

afhankelijk van de ambitie binnen het team. De school heeft in potentie de mogelijkheid om een brede 

zorgschool met extra ondersteuning te worden als de professionaliteit van het team hierop wordt 

afgeste d . 
N.a.v. bovenstaande heeft het team aangegeven een smalle zorgschool te willen blijven. 

Als team zijn we in de periode 2010-2012 bezig geweest met het opbrengstgericht werken. In de 

schooljaren 2015-2017 hebben ons als team geschool op het handelingsgericht werken. (zie schoolplan). 

Vooral het opstellen van groepsplannen en het aansluiten bij de behoefte van het kind stonden hierbij 

centraal. 

 

3.1 Preventie en lichte curatieve interventies 

Hieronder een overzicht van de Aspecten Basisondersteuning met daarbij vermeld de aanwezige 

expertise bij onze leerkrachten en voorzieningen / regelingen om de basisondersteuning te kunnen 

realiseren. Voor versterking, verdieping en verbreding van de basisondersteuning is afstemming en 

koppeling met deskundigheidsbevordering en professionalisering van belang. 

 

Aspecten Basisondersteuning 

a. Tijdig signaleren van leer en gedragsproblemen 

- Er zijn leerlijnen. Leerkrachten kunnen bepalen wanneer een leerling de leerlijn wel / niet kan volgen 

- Er zijn structureel leerlingbesprekingen, zowel in groepsverband, als individueel 

- Er is gespreksvaardigheid bij leerkrachten om problemen te signaleren 

- Leerkrachten kunnen leerresultaten en gedrag concreet en systematisch beschrijven 

- Leerkrachten kunnen gedragsproblemen signaleren 

 

b. Tijdig signaleren van opgroeiproblemen 

- Er is deskundigheid met betrekking tot ontwikkelingsfasen van jongeren en bijbehorend gedrag 

- Er zijn structureel leerlingbesprekingen, zowel in groepsverband, als individueel 

- Er is gespreksvaardigheid bij leerkrachten om problemen te signaleren 

- Er is kennis van groepsprocessen van jongeren 

- Leerkrachten kunnen gedrag concreet en systematisch beschrijven 

 

c. Tijdig signaleren van opvoedproblemen 

- Er is deskundigheid met betrekking tot opvoedingsstrategieën en bijbehorend gedrag 

- Er zijn structureel leerlingbesprekingen, zowel in groepsverband, als individueel 

- Er is gespreksvaardigheid bij leerkrachten om problemen concreet en systematisch te signaleren 

- Er is deskundigheid om een leerling in zijn context te begrijpen 

 

d. Zorg voor een veilig schoolklimaat 

- Er is een systematisch aanbod wat gericht is op het bevorderen van een veilig schoolklimaat 

- Personeel is zich bewust van eigen gedrag in relatie tot het gevoel van veiligheid 

 

e. Aanbod voor leerlingen met dyslexie 

- Er is een beleid uitgaande van het protocol van het Samenwerkingsverband 
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- Dyslexiebeleid wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd binnen de les. 

 

f. Aanbod voor leerlingen met dyscalculie 

- Er is een beleid uitgaande van het protocol van het Samenwerkingsverband  

- Dyscalculiebeleid wordt uitgevoerd binnen de les. 

 

g. Leerlijnen voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie 

- Er is beschreven wat een leerling moet kennen/kunnen in bepaald leerjaar (basisniveau) 

- Er is beschreven wat geboden kan worden in de les/school aan leerlingen met een meer dan 

  gemiddelde intelligentie 

- Er is beschreven hoe deze differentiatie wordt vormgegeven in de les/school 

 

h. Leerlijnen voor leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie 

- Er is beschreven wat een leerling moet kennen/kunnen in bepaald leerjaar (basisniveau) 

- Er is beschreven wat geboden kan worden in de les/school aan leerlingen met een minder dan 

  gemiddelde intelligentie 

- Er is beschreven hoe deze differentiatie wordt vormgegeven in de les/school 

 

i. Fysieke toegankelijkheid 

- Het gebouw is voor minder validen toegankelijk 

- Er is een beperkt aantal nevenruimten beschikbaar voor individuele begeleiding 

 

j. Hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben 

- We beschikken over diverse hulpmiddelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

- De school beschikt over voldoende financiële middelen om in veel gevallen gewenste bijzondere 

  hulpmiddelen aan te schaffen 

 

k. Progra a’s geri ht op so iale veiligheid 

- Er is in de leerlijn structurele aandacht voor sociale vaardigheden 

- Er is aandacht voor mediawijsheid 

 

l. Progra a’s geri ht op het voorko e  va  gedragspro le e  

- Er zijn basisafspraken over lesaanpak, lesopzet en variatie in werkvormen 

- Er is in de leerlijn structurele aandacht voor sociale vaardigheden 

- Er is kennis over gedragsproblemen en stoornissen 

 

 

. Progra a’s geri ht op het aa pakke  va  gedragspro le e  

- Personeel is zich bewust van het eigen gedrag in relatie tot het gevoel van veiligheid 

- Er zijn regels en afspraken op het gebied van veiligheid in en om de school. (pesten, schorsen,  

  regels,e.d.) 

- Al het personeel handelt naar deze regels en afspraken 

- Leerkrachten zijn bekend met ondersteuningsroutes 

- Leerkrachten kunnen gedrag concreet en systematisch beschrijven 

- Leerkrachten zijn in staat om systematisch te handelen in relatie tot gesignaleerde gedrag 

 

De basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de Da Costaschool kan bieden, 

al dan niet in samenwerking met partners. De interventies die bij deze basisondersteuning horen zijn: 

- De zorg voor een veilig schoolklimaat (zie visie) 

- vroegtijdige signalering van leer, opgroei- ene opvoedproblemen 

- een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie 

- een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of mindere dan gemiddelde intelligentie 
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- toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen 

- een aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen (toepassen 

leerlingvolgsysteem sociaal emotionele vorming) 

 

3.2 Onderwijsondersteuningstructuur 

 

Hieronder wordt aangegeven hoe we de school en de ondersteuning zijn georganiseerd en welke 

expertise we in huis hebben.  

 

We zijn en school die werkt met 6 groepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 27 kinderen 

groep 1/2 : 26+ kinderen 

groep 3/4:  28 kinderen 

groep 4/5: 29 kinderen 

groep 6: 24 kinderen 

groep 7: 19 kinderen 

groep 8:  16 kinderen 

 

Met de volgende instanties wordt samengewerkt: 

 IB-overleg binnen het CNS-Nunspeet, Adapt, CJG. GGD 

 Directieoverleg op CNS- niveau 

 LeerlingOverlegBreed (LOB). Hierin participeren schoolarts, schoolverpleegkundige, 

schoolmaatschappelijke werkster, orthopedagoge en intern begeleider van de school 

 (Preventief) Ambulante begeleiders van het S(Ba)O 

Vanuit Adapt en Educare  is er ambulante ondersteuning voor kinderen  op cognitief gebied en op 

gedragsgebied 

 

 

Om de gewenste ondersteuningsstructuur te kunnen realiseren zijn de volgende functies en taken binnen 

de school aanwezig:  

- leerkrachten, 

- directeur  

- IB-er 

- Er is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in het taal- en spellingsonderwijs 

(taalcoördinator) 

 

De ondersteuning wordt in de eerste plaats gezocht binnen het CNS-Nuspeet en expertise die aanwezig 

is. 

Dit zal m.n. neerkomen op expertise die ingezet wordt vanuit Adapt en SBO (Educare); de voormalige 

ambulante begeleiding, waarbij verschillende vormen mogelijk zijn: advies, SVIB, co-teaching, etc.. 

Uitwisseling en ontwikkeling van expertise is nodig, omdat niet altijd alle expertise beschikbaar is.  

Er zijn daarbij verschillende opties mogelijk: 

 Expertise naar de school brengen. Dit heeft de voorkeur, omdat dit versterkend werkt voor de 

kwaliteit van de school en de leerling op de eigen school kan blijven. 

 De leerling overplaatsen naar een ander reguliere basisschool, waar de nodige expertise aanwezig 

is. Dit kan nodig zijn vanwege de specifiek (school gebonden) expertise of in verband met sociaal 

emotionele motieven. 

 Het meest vergaande arrangement is (deel-)plaatsing op een SBO of SO. (zie stappenplan 

hieronder) 
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3.3. Planmatig werken 

 

 

 

De werkwijze van de SWV sluit aan bij de cyclus handelingsgericht werken (HGW), waardoor het mogelijk 

is om zo preventief mogelijk te werken. In de cyclus is ruimte voor consultatie van de ondersteuners. Deze 

zal minimaal twee keer per jaar (op de school) leerlingen met de IB-er/leerkracht bespreken. 

Ondersteuningstraject op de Da Costaschool 

 

Het ondersteuningsteam (de ib-er +directeur) heeft een  laagdrempelige, adviserende en consultatieve 

rol, is verantwoordelijk voor het handelingsgerichte proces diagnostiek  en dossiervorming in het kader 

van besluitvorming door de toelatingscommissie. 

 

De ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften is als volgt georganiseerd: 

 

De stappen verder uitgewerkt: 

 

Stap 1. De leerkracht in de groep observeert, signaleert, begeleidt en heeft contact met de ouders.  

De leerkracht handelt en voert uit, signaleert, neemt waar, toetst en stelt bij. Uitwisseling van praktische 

tips en suggesties met collega-leerkrachten hoort hier ook bij. De leerkracht bespreekt met het kind en de 

ouders de dingen die opvallen.  

 

 

Stap 2. De leerkra ht espreekt situatie et ollega s e ut hu  ke is  e  heeft o ta t met de 

ouders 
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De teamleden kennen het kind vaak van een voorgaand jaar of hebben een broertje of zusje in de klas, 

waardoor ze ook het gezin kennen. De collegiale uitwisseling betreft vaak praktische zaken en zaken als 

Welke aa pak erkte ij jou  goed ij dit ki d orig jaar?  De leerkra ht stelt het ki d de aa pak oor, 
vraagt wat hij/zij hiervan vindt en daagt het uit om hiermee aan de slag te gaan. Ook met de ouders gaat 

de leerkracht – opnieuw – in gesprek. 

 

Stap 3.  De leerkracht schakelt intern begeleider in en ze bespreken samen met de ouders de situatie 

Vanaf stap 3 brengen de leerkracht en de intern begeleider samen met de ouders zowel de 

ele ere de „ at gaat oeizaa ?‟  als sti ulere de fa tore  „ at gaat el goed?‟  a  het ki d 
zelf, de school en de thuissituatie in kaart. Dat betekent dat op basis van alle informatie en de analyse die 

verkregen kan worden te komen tot inzicht in de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van 

het kind, de zorgen c.q. vragen van de leerkracht en eventueel van de ouders. Dit leidt vervolgens tot een 

gezamenlijke keuze voor een aanpak die passend en haalbaar is, zowel op school (gerichte observaties, 

extra structuur bieden, extra herhaling) als eventueel thuis, bijvoorbeeld extra oefenen met lezen of 

rekenen). School en ouders spreken ook een moment voor evaluatie af om de resultaten van de aanpak 

samen te bespreken. De school bespreekt de situatie van deze kinderen in het  (intern) 

ondersteuningsoverleg. (ib-er en directeur)  

Indien nodig wordt er voot kinderen, die op minstens twee vakgebieden waaronder begrijpend lezen 

en/of rekenen een achterstand hebben van minsten anderhalf jaar,  een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. Daarin staat ondermeer welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Ook wordt 

aangeven welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning er nodig is om het verwachte eindniveau te 

kunnen halen. Dit wordt verwoord in een handelingsplan dat half jaarlijks wordt aangepast. 

 

In de stappen 4 en 5 schakelt de school externe expertise in. 

 

Stap 4.  De intern begeleider schakelt externe expertise óp school in 

De ambulant begeleider het s(ba)o (Adapt of Educare), een gedragsdeskundige of een orthopedagoog 

wordt ingeschakeld. Geza e lijk espreekt e  de „zorg‟ e  zet e  geza e lijke a ties uit. 

De ambulant begeleider  geeft advies en op korte termijn zal het kind worden besproken in het 

ondersteuningsteam. In dat team zijn alle geledingen waaronder een orthopedagoog vertegenwoordigd. 

Daarnaast vindt twee maal per jaar een zgn. LOB (Leerlingen Overleg Breed) plaats. Dat is een overleg 

tussen ib-er, de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst , de schoolarts en de 

schoolmaatschappelijk werker. Indien mogelijk en wenselijk schuift de leerkracht en de ouder(s) van de 

betreffende leerling aan. 

 

Stap 6. Maatwerk-arrangementen 

Het ondersteuningsteam  (en indien van toepassing het LOB doet aanbevelingen over passend onderwijs 

e  e e tueel passe de hulp. Dit „ aat erkad ies‟ ri ht zi h op aa passi ge  i e  het reguliere 
onderwijs, zoals handelingsadviezen voor de school, een passend onderwijsarrangement voor het kind 

(op de huidige of een nieuwe reguliere school), opgroeisteun voor het kind (bijvoorbeeld een training 

sociale vaardigheid) en opvoedsteun voor de ouders. Voor enkele kinderen vraagt de aanpak op maat een 

zo specifieke ondersteuning, dat we deze niet op de Da Costaschool kunnen bieden. Er zal dan in eerste 

instantie gezocht worden naar een plek binnen één de scholen van het CNS. Kunnen ook zij deze speciale 

setting nier bieden, dan wordt er gekeken naar een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs of een intensief jeugdzorgaanbod.  

Met passend onderwijs zullen meer en meer arrangementen op maat ontwikkeld worden en beschikbaar 

komen voor zowel kinderen op reguliere scholen als kinderen op scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 

 

Plusklas  

M.i.v. het schooljaar 2009-2010 wordt op dinsdagmiddag en op woensdagochtend op bovenschools 

i eau ge erkt et t ee zoge aa de plusklasse . Deze klassen zijn bedoeld voor maximaal 15 meer- 

en hoogbegaafde leerlingen per klas binnen onze vereniging. Toelating van leerlingen tot deze klas vindt 
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plaats via de ib-er van de onze school. Een speciale toelatingscommissie beslist aan de hand van 

opgestelde riteria of ee  leerli g geplaatst zal orde  i  de plusklas . De o e s hoolse plusklas  is 
gehuis est i  I a uëls hool .  
 

S hool egeleidi gsdie st SBD Adapt  

O ze s hool aakt ge ruik a  de SBD Adapt  oor i di iduele hulp e  egeleidi g a  kinderen met 

leer- en/of gedragsproblemen. In gezamenlijk overleg tussen ouders, leerkracht, I.B.-er en de 

leerlingbegeleider van de SBD wordt nagegaan wat het beste voor het kind is.  

 

Langdurig zieke kinderen. 

Indien een leerling langere tijd niet op school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers 

bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. We kunnen daarbij 

de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is goed om te weten 

dat het voor ons een wettelijke plicht is om te zorgen voor goed onderwijs, ook als uw kind langdurig ziek 

is. Op de website www.ziezon.nl is alle informatie over dit onderwerp te vinden. 

 

Door zo op een planmatige manier te werken gaan we na welke onderwijsbehoeften de leerlingen 

hebben. Daarop organiseren we een passend onderwijsaanbod dat om de 8 weken wordt geëvalueerd.  

 

Bij HGW wordt uitgegaan van het werken met didactische groepsoverzichten en groepsplannen, waarin 

alle kinderen zijn opgenomen. Voor alle (groepjes) kinderen wordt er een beschrijving opgenomen waarin 

speciaal gekeken wordt naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij wordt uitgegaan 

van wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Twee keer per jaar wordt er voor zowel 

spelling als rekenen een groepsplan geschreven. Groepsplannen worden desgewenst tussentijds 

aangepast. 

Wanneer er sprake is van een individuele leerling is deze vastgelegd in een individueel plan. 

Bij het vaststellen van de plannen wordt ook gebruik gemaakt van de expertise van de ouders. Zij worden 

nadrukkelijk in het proces van het beschrijven van kindkenmerken en vaststellen van plannen betrokken. 

 

 

  

http://www.ziezon.nl/
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3.4 Basiskwaliteit van het onderwijs 

Voor het meest recent oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van het onderwijs 

verijs we u nar het inspectierapport van november 2010. De leerresultaten van de leerlingen voldoen aan 

het eind van de basisschool ten minste op het niveau dat verwacht mag worden op grond van de 

kenmerken van de leerlingen.   

 

schooljaar  citoscore Da Costa lln. landelijk gemiddelde 

2006-2007 536,5 534,2 

2007-2008 535,6 535,2 

2008-2009 538,6 535,5 

2009-2010 533,4 535,2 

2010-2011 537,9 535,3 

2011-2012 539,1 535,1 

2012-2013 537,3 534,8 

2013-2014 533,7 534,6 

2014-2015 536,9 534,9 

2015-2016 534,8 534,6 

2016-2017 535,9 534,9 

 

4. Extra ondersteuning: Ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

 
In dit hoofdstuk wordt omschreven welke extra mogelijkheden onze  school heeft. 

Deze mogelijkheden worden  verwoord in de volgende arrangementen: 

 

 

4.1 Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

Arrangement Invulling 

Leerlingen met een leerachterstand of 

intellectueel probleem zullen we in veel gevallen 

een aanpak kunnen bieden, al dan niet met 

behulp van ondersteuning.  

 

We proberen af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van een leerling. We willen 

recht doen aan de verschillende niveaus van de 

leerlingen door middel van het directe instructie 

model.  

Voortvloeiend uit die verschillen willen we 

leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn een 

passend aanbod geven.  

 

Leerlingen die problemen hebben met 

taakgerichtheid, ongemotiveerd zijn, weinig 

zelfvertrouwen hebben, proberen we zo goed 

mogelijk te begeleiden.  (door het aanbieden van 

veel structuur, rust en regelmaat , het voeren 

van  individuele gesprekken) 

 

Deskundigheid 

Het team het een cursus opbrengstgericht 

werken gevolgd 

en gaat een cursus handelingsgericht werken 

volgen 

 

De intern begeleider is bezig met een cursus ib 

Een leerkracht is een taalcoördinator  

 

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen 

wordt als veel ervaren (door combinatieklassen); 

de school heeft wel ervaring met het inzetten 

van stagiaires voor het verlenen van assistentie. 

 

Voorzieningen 

Alle leerkrachten werken met 

klassenmanagement en instructiemodellen met 

behulp waarvan leerlingen maximaal worden 

ondersteund. 

op ere igi gs i eau zij  er drie plusklasse  
ingericht voor de kinderen vanaf groep 4. 
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Gebouw 

Het schoolgebouw heeft geen prikkelarme 

werkplekken;  

Er zijn geen extra ruimtes (buiten de 

personeelskamer en aula om) aanwezig.  

 

Samenwerking 

(Duo)- ollega s erke  sa e . De school werkt 

samen met anderen scholen van het cns (ib-

overleg) 

 

 

 

4.2 Fysiek medische ondersteuning 

Arrangement Invulling 

De school heeft nagenoeg geen ervaring voor 

kinderen die slecht ter been zijn 

 

Onze school is niet ingesteld op leerlingen die 

slecht zien of horen. Mogelijk kunnen we met 

enkele technische hulpmiddelen een passende 

aanpak ontwikkelen en/of expertise binnenhalen 

van een collega-school.  

Onze school heeft wel ervaring met kinderen 

met gehoorproblemen (werken met solo-

apparatuur) 

Leerlingen met spraakproblemen kunnen in de 

meeste gevallen rekenen op een passende 

aanpak.  

 

Deskundigheid 

Het team heeft weinig tot geen ervaring 

opgedaan. 

 

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen 

wordt als veel ervaren; de school heeft wel 

ervaring met het inzetten van stagiaires voor het 

verlenen van assistentie. 

 

Voorzieningen 

Alle leerkrachten werken met  aangepaste 

instructiemodellen met gymnastiek. 

Leerlingen worden maximaal  ondersteund in 

een eigen activiteitenprogramma. 

 

Gebouw 

Het schoolgebouw heeft geen drempels 

Er is een gehandicapte toilet aanwezig 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met ouders en 

therapeuten  

 

4.3 Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

Arrangement Invulling 

De school heeft een aanpak (zie methode 

kinderen en hun sociale talenten) voor 

leerlingen die behoefte hebben aan 

kortdurende, afwisselende taken. 

 

Sociaal-emotionele problemen kunnen 

betrekking hebben op (faal)angst, 

teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, 

weerbaarheid, de  positie in de groep e.d. 

Bij leerlingen met deze problemen zullen we in 

de meeste gevallen een aanpak hebben of 

Deskundigheid 

De school heeft hiermee ervaring opgedaan.  

Team heeft een cursus gevolgd over  kinderen 

met autistische aanverwante stoornissen 

  

Aandacht en tijd 

De gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen 

wordt als veel ervaren (combinatiegroepen); de 

school heeft wel ervaring met het inzetten van 

stagiaires voor het verlenen van assistentie. 
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kunnen ontwikkelen met ondersteuning 

(methodieken, externe hulp). Dit geldt voor 

leerlingen met weinig zelfvertrouwen en leerling 

die sociaal emotioneel moeilijk mee kunnen 

komen.  

In de onderbouw wordt de zelfredzaamheid van 

de kinderen vergroot.  

 

 

 

 

Voorzieningen 

Alle leerkrachten werken met een functioneel 

klassenmanagement en instructiemodellen. Alle 

leerlingen worden zo maximaal ondersteund. 

Leerlingen leren in de aanpak voor sociaal-

emotionele ontwikkeling omgaan met elkaars 

verschillen, ook in leerstijl. (methode kinderen 

en hun sociale talenten) 

Verder wordt d.m.v. Zien het 

leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel 

gebied zichtbaar 

 

Gebouw 

Het schoolgebouw heeft geen prikkelarme 

werkplekken;  

Er zijn geen extra ruimtes (buiten de 

personeelskamer en aula om) aanwezig.  

Samenwerking 

De school werkt samen met een gedragspecialist 

uit het samenwerkingsverband. 

 

 

4.4 Ondersteuning in de thuissituatie 

Arrangement Invulling 

Het zal nauwelijks voorkomen dat we op school 

niet meer kunnen of willen werken met een kind 

dat een moeilijke thuissituatie heeft. Daarbij kan 

het gaan om onderstimulering, pedagogische 

verwaarlozing en overbescherming. Het ligt 

binnen onze mogelijkheden om leerlingen met 

een moeilijke thuissituatie te helpen. Daar we 

hier goed op in kunnen spelen, kunnen we dit 

inzetten om ons verder te ontwikkelen op 

gebied 1 (Kinderen met leer- en 

ontwikkelingsproblemen).  

We zullen wel behoefte hebben aan 

ondersteuning, vooral van organisaties die 

toegerust zijn om hulp te verlenen in 

thuissituaties.  

We willen graag groeien in het goed 

onderhouden van contacten met ouders in een 

scheidingssituatie.  

Deskundigheid 

De school heeft hiermee ervaring opgedaan. 

 

Aandacht en tijd 

Individuele gesprekken plaats tussen leerkracht 

en leerling. 

Gesprekken met ouders 

 

Voorzieningen 

Leerlingen leren rekening te houden met elkaar. 

(methode kinderen en hun sociale talenten) 

 

Gebouw 

Het schoolgebouw heeft prikkelarme 

werkplekken; hiervan kan bij gebrek aan toezicht 

niet altijd gebruik gemaakt worden. 

 

Samenwerking 

De school werkt samen met verschillende 

instanties: leerplichtambtenaar, wijkagent, 

Centrum voor Jeugd en Gezin, LOB,  GGD, SMW 

etc. 
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5. Grenzen aan het onderwijs 

 
In dit hoofdstuk verwoorden we de mogelijkheden en de randvoorwaarden  van de ondersteuning die we 

als Da Costaschool kunnen bieden aan de kinderen. 

 

De visie op differentiatie, onze grenzen aan de praktische haalbaarheid  

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan de school (het gebouw), de 

leerkrachten, de IB-er en ook de mede leerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe 

ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent echter niet dat elke 

leerling met een of meerdere specifieke onderwijsbehoeften kan worden geplaatst op onze school. Elke 

aanmelding wordt expliciet beoordeeld (zie procedure toelating).  

Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de 

vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning, (d.i. ondersteuning 

buiten de basiszorg om)die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat 

daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook 

dient daarbij meegenomen te worden of externe-hulp  ingeschakeld kan worden. 

 

Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:  

- Pedagogische aanpak  

- Didactische aanpak  

- Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team  

- Organisatie binnen de school en binnen de klas  

- Materiële aspecten (gebouw)  

- De positie van de medeleerlingen  

- De rol van de ouders  

- De externe ondersteuning  

 

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:  

 

- Verstoring van rust en veiligheid.  

Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden 

tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt. 

Veiligheid en rust zijn voor ons voorwaardes  voor ons om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep 

en aan de betreffende leerling te bieden. 

 

- Onbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs.  

Indien een leerling een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor 

zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het onderwijs aan de betreffende leerling 

en aan de gehele groep onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor ons de grens bereikt. Het is 

voor ons dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een 

handicap te bieden;  

 

- Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen.  

Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de 

tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in 

de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de grens bereikt. Het is 

voor ons dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de 

groep;  

 

 

- Gebrek aan zorgcapaciteit.  
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In het verlengde van de hierboven beschreven situaties is de school niet in staat een leerling met een 

specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een 

bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende 

zorgruimte aanwezig is.  

 

Gebrek aan de leerbaarheid van kinderen.  

Kinderen met de volgende kenmerken kunnen door ons opgevangen worden:  

 Kinderen met een IQ rondom het gemiddelde:  

leringen  met een min of meer probleemloze ontwikkeling  

 Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen 

met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8  

 Kinderen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, lezen en rekenen 

met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO  

 Kinderen met dyslexie en dyscalculie (basiszorg) 

 Kinderen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren ( bijv.:  ADHD, lichte 

autistische stoornissen en andere licht psychiatrische stoornissen) 

 Kinderen met faalangst  

 Kinderen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden  

 

Aanmeldingen van deze kinderen worden uitgebreid door directie en IB-er besproken en ook het team 

wordt advies gevraagd, alvorens de directie een besluit neemt over toelating. Bij deze afwegingen speelt 

ook mee of een kind in aanmerking komt voor breedtezorg (=ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband). Een belangrijk beslissingscriterium voor de breedtezorg is de vraag of de 

basisschool in staat is het kind gedurende een aantal dagdelen adequaat op te vangen en de mogelijkheid 

heeft de benodigde expertise te ontwikkelen. 

 

Aanmeldingsprocedure  

Als ouders van een leerling met een specifieke zorgvraag hun kind bij ons op school aanmelden, dan 

hanteren we het volgende stappenplan:  

 

Stap 1  Ouders melden hun kind aan op onze school.  

 

Stap 2  Gesprek met de ouders waarin gegevens worden uitgewisseld en wordt toegelicht hoe de 

 school met het aanmeldingsverzoek om zal gaan. Ouders moeten  toestemming geven voor 

 het opvragen van gegevens over hun kind elders.  

 

Stap 3 De gegevens van PSZ/BSO zijn 5 á 6 weken voor dat het kind op school komt aanwezig. 

 Er vindt een maand voor dat het kind op school komt een intakegesprek plaats met de ib-er 

 en/of groepsleerkracht groep 1/2  en de directeur of locatieleider. 

  

Stap 4 Het team wordt geïnformeerd over het verzoek/intakegesprek.  

 Indien  nodig wordt er meer  informatie verzameld (door de intern begeleider) over de  leerling, 

 over zijn mogelijkheden en zijn beperkingen.  

 Er wordt een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden van onze school.  

 

Stap 4  Met het team wordt de verzamelde informatie besproken en het team brengt een advies uit.  

 1.  plaatsen of 

 2.  er zijn wellicht nog vragen, verder onderzoek is nodig, of  

 3.  niet plaatsen omdat onze school geen adequaat onderwijsaanbod kan realiseren  
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Plaatsingsbeslissing  

 

Stap 5  Directie neemt een formeel besluit.  

 

Stap 6  Daarna worden de ouders door de directie geïnformeerd over het besluit.  

 1. Bij plaatsing: gesprek met ouders, vastleggen van de tussen de school en ouders gemaakte 

 afspraken over de aanpak van de leerling, verdere afspraken maken over de gang van zaken. 

 Informeren van ouders en kinderen.  

 2. Bij verder onderzoek: gesprek met ouders, aanvullende informatie halen en opnieuw 

 besluiten.  

 3. bij afwijzing: gesprek met ouders, motivering op schrift zetten, met ouders en andere 

 scholen naar alternatieven zoeken. Informeren van Bestuur, MR en PCL. In enkele gevallen 

 ook informeren van leerplichtambtenaar of inspectie.  

 

Uitvoering besluit  

Bij plaatsing:  

Stap 7  In overleg:  directeur, ib-er , ouders en ondersteunende instellingen stellen een plan van 

 aanpak op. 

 

Stap 8  Plan van aanpak laten ondertekenen door ouders.  

 

Stap 9  Verdere afspraken maken over gang van zaken. 

 

Bij niet plaatsing:  

Stap 7  Schriftelijk motiveren van besluit (door directeur)  

 

Stap 8 Gesprek met ouders.  (met directeur) 

 

Stap  Afspraken maken over vervolg: zorg dragen voor plaatsing elders met ondersteuning van 

 OZK. Handelen volgens passend onderwijs en zorgplicht. 
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6. Conclusies en ambities 
 

Leerkrachten zijn in staat om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling. We willen 

handelingsgericht werken en daarbij steeds de vraag stellen:  

 

Wat heeft dit kind uit dit gezin in deze klas met deze leerkracht op deze school nodig?  

Door middel van:  

 het directe instructiemodel  

 opbrengstgericht werken  

 leerlinggesprekken  

 oudergesprekken  

 een passend aanbod voor meer- en hoogbegaafden  

 

Samen met leerling en ouders willen we ieder kind verder brengen in zijn ontwikkeling. Daar waar 

odig zulle  e hulp a  exter e  ge ruike . Hier ij alt te de ke  aa  REC s, SBAO, e.d.  
Ook know-how en expertise van collega-scholen willen we inzetten.  

Door gebruik te maken van bovenstaande middelen en deze onszelf eigen te maken, zijn we beter in 

staat om aan te sluiten bij de diverse onderwijsniveaus in de groepen.  

We willen meer spreken en kijken naar de mogelijkheden van een kind, dan naar de beperkingen.  

 

Verder zal er gewerkt worden aan de volgende aspecten, zodat we voldoen aan de 

basisondersteuning: 

 

1. De evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning     

2. Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de 

begeleiding van leerlingen met  EXTRA extra onderwijsbehoeften     

Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte vaardigheden     

3. De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra     

onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school  

4. De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is.    

5. Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning  

6. De school evalueert jaarlijks de leerling ondersteuning       

7. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen   

 

Plan van aanpak: 

 De items 1, 2, 6 en 7 worden in het team besproken tijdens pv (voorjaar 2018). Hierbij zullen 

concrete afspraken gemaakt worden hoe we dit vorm gaan geven. 

 Item 3: wordt dit jaar aangepakt door leerkracht groep 1 en door groepsleidsters peuterspeelzaal  

 Item 4: in dit schrijven staan enkel voorbeelden genoemd. Verder zal per kind met speciale 

onderwijsbehoeften gekeken worden welke ondersteuning wij als school kunnen bieden.  

 Item 5: zie dit schrijven (hoofdstuk 6, conclusies en ambities) 

 

 


