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Inleiding
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het beleidsplan zorg & begeleiding en het schoolplan van
De Wilgeroos. U leest hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met
uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende
scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan 2014-2016 en in de
notitie basisondersteuning (mei 2014), beide van het SWV PO IJmond.
In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een
schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te
lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen
de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.
Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag terug te
vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site
www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het
samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.

Annemarie Haring
Zorgcoördinator
Nathaly de Vries
Directeur
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1. Passend onderwijs
1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
“Het samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, ook als er
extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit mogelijkheden van kinderen en niet
vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Algemene doelen van het samenwerkingsverband :
Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen.
Goede samenwerking met ketenpartners.
Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen.
Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig personeel.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan direct betrokkenen m.b.t. ontwikkelen en faciliteren van
arrangementen.
Informeren en ondersteunen van ouders.
Toewijzen, beheren en beheersbaar houden van financiën.
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de gewenste basisondersteuning op de
scholen. De zeven principes van handelingsgericht werken zijn uitgangspunt op alle scholen in het
samenwerkingsverband.
Zie: Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs IJmond 2014-2016.

1.2 Passend onderwijs op KBS De Wilgeroos.
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt
is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de
ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in
samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en
pedagogische partner.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar
ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de
ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat
geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit
extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het
samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een
andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het
samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

1.3 Handelingsgericht werken

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school. Daarbij
is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te handelen.
Uitgangspunten handelingsgericht werken:
Doelgericht handelen.
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal.
Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school.
Leerkracht speelt een belangrijke rol.
Positieve aspecten zijn van groot belang.
Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling.
Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze.
Samenwerken met ouders
Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het
kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Zij kennen hun kind het langst
en het best. Leerkrachten, zorgcoördinator en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor
het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de
ontwikkeling van het kind.
Zie: schema Ondersteuningsroute binnen de school, paragraaf 2.4.1.
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2. Basisondersteuning
“Basisondersteuning is de door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken mate van ondersteuning die elke
school in het samenwerkingsverband minimaal biedt. Het kan zijn dat leerlingen meer vragen dan de
afgesproken basisondersteuning, dan wordt gesproken over extra ondersteuning of arrangementen. Afspraken
over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV
Passend Onderwijs IJmond, 2014).”

1.
2.
3.
4.

De vier aspecten van basisondersteuning zijn:
Basiskwaliteit.
Planmatig werken.
Ondersteuningsstructuur.
Preventieve en lichte curatieve interventies.

2.1 Basiskwaliteit.
“De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het
toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun
basiskwaliteit op orde. (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).”
Scholen hebben de taak voortdurend aan hun kwaliteit te werken. Wij doen dat intern door nascholing te
volgen, door ons onderwijsbeleid jaarlijks te evalueren, door de referentieniveaus 1F voor taal en rekenen&
wiskunde als uitgangspunt te nemen in ons onderwijsaanbod, door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan en
door het frequent analyseren van de onderwijsresultaten. Hiervoor gebruiken we onder andere de resultaten
van de toetsen van CITO en overige toetsen.
De strategie is erop gericht de kwaliteitszorg volgens een cyclisch proces te organiseren en uit te voeren. Het
opbrengstgericht werken staat hierbij centraal.

2.2 Planmatig werken
“De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop
een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014)”.
2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken
Wij zien onze school als een lerende organisatie waarin op een heldere, transparante en efficiënte manier
onderwijs aan alle leerlingen wordt vormgegeven. Dit gebeurt volgens een vaste PDCA- cyclus. Plan-Do-CheckAct.

Je hebt een plan, dat plan voer je uit. Na een afgesproken periode evalueer je het plan. Het plan wordt
eventueel aangepast en de cyclus begint weer van voren af aan.
Het kind staat centraal. Belangrijk is wat een kind wel kan. Maar uiteindelijk zijn het de leerkrachten die
passend onderwijs mogelijk maken.

4

2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies









2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
De volgende instrumenten worden gebruikt:
Cito leerlingvolgsysteem
PI dictee
Rekenen voor kleuters
Taal voor kleuters
Observatie- registratiesysteem Kleuterplein
Volgsysteem SCOL
Sociogrammen

2.3.2 Ondersteuning bij het leren
Onderwijsbehoeften
Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een
onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken; kijken naar kansen.
Werken met de 1-zorgroute betekent proactief handelen.
Het team heeft de vaardigheden ontwikkeld om op een werkbare manier om te gaan met de
onderwijsbehoefte van ieder kind. Het team werkt handelingsgericht met groepsanalyses, groepsplannen en
handelingsplannen. De zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten hierbij.
Groepsplannen
De leerkrachten werken met groepsplannen (handelingsgericht werken); individuele handelingsplannen
worden incidenteel opgesteld. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht verdienen. Op
schoolniveau betekent de 1-zorgroute dat er in de groepsbespreking een duidelijke lijn is naar de
leerlingbespreking en/of ondersteuningsteam.
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees, en spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid
De leerkracht en de zorgcoördinator volgen de vorderingen van de
leerlingen. Bij onduidelijkheid wordt gebruik gemaakt van
signaleringslijsten dyslexie.
Voorziening
Bij een vermoeden van dyslexie wordt gebruik gemaakt van een
signaleringslijst. De toetsresultaten worden in kaart gebracht en er
wordt een plan opgesteld, waarbij extra begeleiding wordt
geboden. De leerling wordt minstens drie meetmomenten gevolgd.
Zijn de resultaten dusdanig, dat nader onderzoek gewenst is, wordt
er contact opgenomen met een van de externe behandelaars.
Heeft een leerling een dyslexieverklaring, dan maakt de leerkracht
met de betreffende leerling afspraken op maat. Hiervoor is een
document “afspraken” op school aanwezig.
Gebouw
Er wordt gebruik gemaakt van de instructietafel in de klas, de
computer en de aula.
Samenwerking met externe partners
Wij hebben een samenwerking met verschillende externe
behandelaars op het gebied van dyslexie.
Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Bij problemen volgen we het protocol ERWD. Verder wordt volgens
de rekenmethode van WIG (Wereld In Getallen) de leerstof
gedifferentieerd aangeboden. Kinderen, die extra oefening nodig
hebben, maken gebruik van Maatwerk op de computer.
Voorziening
In alle jaargroepen wordt de leerstof op drie niveaus aangeboden.
Voor de betere rekenaars zijn er plusboeken. Kinderen die een
niveau lager werken kunnen de rekenles volgen in de lagere groep.
We hebben tevens een licentie voor het programma “Rekentuin”.
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Gebouw
Samenwerking met externe partners

Er wordt gebruik gemaakt van de instructietafel in de klas, de
computer en de aula.
Er wordt gebruik gemaakt van de adviezen van de ambulant
begeleider.

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Zowel de zorgcoördinator als een van de leerkrachten heeft zich via
studie verdiept in de ontwikkeling van de meerbegaafde kinderen.
Voorziening
Binnen de methoden wordt extra oefenstof aangegeven, die deze
leerlingen kunnen maken. Zij mogen soms de leerstof compacten
waardoor er tijd vrij komt voor speciale leerstof waaraan ze
zelfstandig mogen werken. In sommige gevallen stromen de
kinderen versneld door. Op verschillende vrijdagmiddagen
organiseren wij een profijtklas waar deelnemende leerlingen een
extra uitdagend leerstofaanbod krijgen.
Naast de opdrachten in de profijtklas werken de leerlingen ook met
het programma Acadin. Acadin voorziet de leerlingen van
opdrachten op eigen niveau. De leerlingen kunnen zelfstandig aan
de opdrachten werken in de eigen groep.
Gebouw
De Profijtklas heeft een eigen lokaal ter beschikking.
Samenwerking met externe partners
Evt. maken we gebruik van de adviezen van de ambulant
begeleider. Waar nodig zoeken we contact met een instantie die is
gespecialiseerd in kinderen met een meer dan gemiddelde
intelligentie.

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Alle leerkrachten hebben kennis hoe om te gaan met minder goed
presterende leerlingen. In overleg met de zorgcoördinator wordt
een passend aanbod gedaan.
Voorziening
In onze taal- en rekenmethode is rekening gehouden met
gedifferentieerd onderwijsaanbod. Voor rekenen wordt gebruik
gemaakt van de remediërende methode “Maatwerk”. Voor een
aanvulling op de taalmethode wordt gebruik gemaakt van
hulpmaterialen als TIB (Taal In Blokjes), Zelfstandig spellen en het
spellingprogramma BLOON.
Gebouw
Er wordt gebruik gemaakt van de instructietafel in de klas, de
computer en de aula.
Samenwerking met externe partners
Er wordt tevens gebruik gemaakt van de adviezen van de ambulant
begeleider.

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Preventief handelen
Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen gedragsproblemen
worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde.
Een goed pedagogisch klimaat borgen we door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan. De kinderen leren
vanaf groep 1 om conflicten en problemen zelf op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan en uit te leggen
wat hen dwars zit. Dit proces begeleidt de groepsleerkracht. In de hogere groepen wordt er meer aandacht
gegeven aan karaktervorming en de ontwikkeling van het geweten. De kinderen wordt geleerd om conflicten
zelf op te lossen. De leerkracht blijft altijd op de achtergrond aanwezig om in de gaten te houden of een
conflict echt is opgelost. Een goede sfeer op school is belangrijk. Pas als kinderen zich veilig en gewaardeerd
voelen komen ze tot leren en durven ze nieuwe stappen in hun ontwikkeling te maken. Dan leren kinderen ook
van elkaar en lukt het om samen te werken en te spelen. Niet alleen de leerkrachten accepteren en
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respecteren verschillen in geslacht, ontwikkeling en culturele of maatschappelijke achtergrond. Ook de
kinderen leren dit, zodat ze goed kunnen functioneren in de groep, op school en in de maatschappij. (Zie verder
hoofdstuk sociale veiligheid in de schoolgids, en het hoofdstuk gedragsprotocol).
Programma of methode voor sociale veiligheid
De school maakt gebruik van de methode Leefstijl. Als volgsysteem maken we gebruik van de Sociale
Competentie Observatie Lijst (SCOL), en er wordt twee keer per jaar een sociogram ingevuld.
De leerkrachten zijn getraind op het inzetten van het programma “Taakspel”, waarmee gewenst gedrag op
positieve wijze wordt gestimuleerd. Met “ Taakspel” in de klas houden leerlingen zich beter aan klassenregels.
Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien
ontstaat er een prettiger klassenklimaat. Schoolbreed is dit schooljaar het ‘gedragsblokje’ geïntroduceerd, dit
blokje helpt de leerkracht en de leerling gestructureerd te werken.
De school beschikt over een pestprotocol (zie bijlage).
Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek
Deskundigheid
Randvoorwaarde voor ons onderwijs is veiligheid. Alleen als
kinderen en degenen die met hen omgaan zich veilig voelen,
kunnen kinderen hun nieuwsgierigheid ontplooien en zichzelf
ontwikkelen. De sfeer in de klassen en in de hele school is daarom
van groot belang. Om een positieve groep te kunnen vormen,
besteden wij vooral in het begin van een nieuw schooljaar veel
aandacht aan groepsvormende activiteiten en het aanleren en
implementeren van klassenregels, schoolregels en routines. Open
en respectvol omgaan met elkaar is vanzelfsprekend voor iedereen
die bij de school betrokken is. De leerkrachten investeren daarom
niet alleen in een goed contact met de leerlingen en collega’s, maar
ook met de ouder(s).
Als er problemen in de klas zijn bespreekt de leerkracht deze met
de kinderen in de klas. Wij hebben een leerlingvolgsysteem
waarin ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is
opgenomen(SCOL), er wordt twee keer per jaar een sociogram
afgenomen. De resultaten van het sociogram wordt door de
leerkracht en zorgcoördinator geanalyseerd en verwerkt in de
groepsanalyse. Verder werken wij met de methode Leefstijl.
Aandacht en tijd
De methode Leefstijl is door de hele school heen opgenomen in
het weekprogramma. “Taakspel” wordt vanaf groep 3, waar
nodig, tijdens een reguliere les ‘gespeeld’.
Bij de kleutergroepen wordt extra gebruik gemaakt van het spel
Emotions, en het programma ‘Piep en Pats.
Vanaf groep 6 wordt ‘Playing for Success’ aangeboden (in
samenspraak met ouders) aan die kinderen die een extra duwtje
in de rug kunnen gebruiken wat betreft de sociaal- emotionele
ontwikkeling.
PLAYING FOR SUCCES:
Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot
betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen
leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen
terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Zie bijlage.
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2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
Waar nodig maken wij gebruik van externen. Er is een
samenwerking met Ergotherapie Kennemerland en PMC Fysio.
De leerkrachten zijn op de hoogte van het gebruik van specifieke
hulpmiddelen. Daarbij worden wij geadviseerd door de externen.
Aandacht en tijd
Bij het schrijven wordt rekening gehouden met de individuele
behoefte van het kind, dit geldt ook voor de gymlessen. Evt.
worden de oefeningen aangepast.
Voorziening
Gebouw
Samenwerking met externe partners

Zie bij deskundigheid

Medische handelingen
Bij Stichting Fedra wordt, indien nodig, per individuele leerling een protocol voor medische handelingen
vastgelegd. In dit persoonlijk medisch protocol worden de verantwoordelijkheden over het uitvoeren van
medische handelingen bij de leerling vastgelegd (bijvoorbeeld bij diabetes). Dit protocol wordt door de
bovenschoolse beleidsadviseur in overleg met ouders en school opgesteld. Het protocol wordt door bestuur,
ouders en school ondertekend.

2.4 Ondersteuningsstructuur
“De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd,
ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.”
Zorgstructuur KBS De Wilgeroos.
De basisondersteuning behorend bij de stappen 1 t/m 4 van de ondersteuningsroute van het SWV IJmond.

1.
2.

Handelingsgericht werken dient als kader bij beslissingen over wat wij bepaalde leerlingen al dan niet kunnen
bieden binnen het Passend Onderwijs. Het handelingsgericht werken is een werkwijze die er concreet uitziet
als de 1-zorgroute (www.1-zorgroute.nl ).
Deze route heeft de volgende onderdelen
Voor alle leerlingen; de HGW-cyclus op groepsniveau
Voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; de HGW-cyclus op individueel niveau.
De 1- zorgroute in schema
Het schema doet vermoeden dat de stappen elkaar een voor een opvolgen. In de praktijk kunnen ze echter
door elkaar lopen en slaan we een stap over indien nodig. De route is dus flexibel en op maat toe te passen.
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HGW op groepsniveau
De HGW- cyclus op groepsniveau doorlopen we minimaal vier keer per schooljaar. Naar aanleiding van de LOVS
toetsen wordt er een groepsanalyse gemaakt. In de groepsanalyse worden de relevante gegevens en
onderwijsbehoefte van de leerlingen I+ / IV / V en de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in een
groep in kaart gebracht. Op basis van de gegevens uit de groepsanalyse maakt de leerkracht een groepsplan
voor een periode van een half jaar; in dit plan is het gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep
uitgeschreven. Dit groepsplan is dynamisch, het wordt regelmatig bijgesteld (twee keer tussentijds). Op deze
manier kan een leerkracht het onderwijs zo adaptief mogelijk maken.
We lichten de stappen van de 1- zorgroute hieronder uit.
De HGW -cyclus op groepsniveau 1- zorgroute kent zes stappen;
stap 1:
Verzamelen van leerlinggegevens (I+ / IV / V en de leerling met specifieke onderwijsbehoeften) in een
groepsoverzicht, dit overzicht heeft een plek binnen de groepsanalyse.
Tijdens de uitvoering van het groepsplan verzamelt de leerkracht gegevens, vat deze gegevens samen en trekt
(waar nodig samen met de zorgcoördinator) conclusies en verwerkt deze in het groepsplan.
De verzamelde gegevens bestaan uit; methode onafhankelijke toetsen, methode afhankelijke toetsen,
observaties van de leerkracht, gesprekken met leerlingen (en ouders).
stap 2:
Signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
Het gaat hierbij om alle leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere basisaanbod. Dit zijn kinderen die
bij de CITO IV- of V- niveau scoren. De leerlingen waar “meer in zit dan er uitkomt”. De begaafde leerlingen
met een I+ of I niveau die meer verdieping en uitdaging nodig hebben. Het gaat dus ook om leerlingen die een
ontwikkeling -leervoorsprong hebben. We signaleren leerlingen met een opvallende werkhouding, een
specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-emotionele vaardigheden missen.
stap 3:
Benoemen van de onderwijsbehoefte van leerlingen.
We formuleren doelen voor de hele groep. Deze doelen proberen we SMART te formuleren (specifiek ,
meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden,)
Hierbij stellen we ons de volgende vragen om het doel te kunnen halen:
- Welke instructie heeft dit kind nodig;
- welke opdrachten, taken, leeractiviteiten of materialen heeft dit kind nodig;
- welke leeromgeving en werkvormen heeft dit kind nodig;
- welke feedback heeft dit kind nodig;
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- wat voor leerkracht heeft dit kind nodig?
stap 4:
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Dit doen we door de leerlingen die een zelfde aanpak nodig hebben samen te voegen in een of meer
subgroepen van enkele kinderen. De subgroepen zijn onderverdeeld in een basisgroep (instructie gevoelig),
een minimumgroep (instructie afhankelijke) en een plusgroep (instructie onafhankelijk).
stap 5:
Opstellen van een groepsplan
Nadat de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, schrijven we het onderwijsaanbod
voor de komende periode. Dit beschrijft de didactische en pedagogische doelen voor de komende periode en
wat de leerlingen daarvoor nodig hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de doelen die de methode stelt,
maar ook naar wat er bij de niet-methodetoetsen wordt gevraagd.
stap 6:
Uitvoeren van het groepsplan.
Leerkrachten voeren de groepsplannen uit zoals ze staan beschreven.
Ze integreren de groepsplannen in hun weekplanning.
De zorgcoördinator en directeur kijken o.a. bij klassenbezoeken of de groepsplannen inderdaad worden
uitgevoerd zoals beschreven.
Leerlingen die een aparte plek innemen in het groepsplan zijn leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte
hebben. Deze leerlingen worden besproken in het ondersteuningsteam.

2.4.1 Ondersteuningsroute binnen school (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).







1.
2.
3.
4.

Vijf keer per jaar is er een Ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam staan vragen rond de
ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal. Het ondersteuningsteam
werkt volgens de handelingsgerichte systematiek, zie hieronder de route schematisch weergegeven.
Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het
ondersteuningsteam en er een groeidocument is ingevuld.
In dat Ondersteuningsteam nemen deel;
De schoolondersteuner vanuit het SWV Passend Onderwijs IJmond.
De directeur en de zorgcoördinator van de school.
De leerkracht van het betreffende kind.
Op uitnodiging de ouders van het betreffende kind.
Evt. behandelaars (logopedist, fysiotherapeut etc.) van het betreffende kind.
De leerkracht heeft de handelingsplannen met evaluaties aangeleverd en de zorgcoördinator heeft samen met
de leerkracht en de ouders het groeidocument ingevuld.
Uit de Ondersteuningsteambespreking komen nieuwe adviezen, of afspraken betreffende
intelligentieonderzoek en/of observaties. Er kan een arrangement worden aangevraagd.
Als de arrangementsaanvraag wordt goedgekeurd, wordt de beschikking naar het bestuur en de betreffende
school gezonden, waarna in overleg met het bestuur de invulling(kosten) wordt bepaald. In het arrangement is
aangegeven:
-het aantal uren per week.
-het aantal weken.
-het functieniveau (dit is een onderwijsassistent of een leerkracht of extern deskundige).
-het beschikbaar gestelde bedrag.
Arrangementen zullen nooit zo langdurig zijn dat daar een zomervakantie in valt. Aangezien het om een
tijdelijke benoeming gaat wordt er eerst gekeken wie tijdelijk wil uitbreiden vanuit het eigen team, of er wordt
een beroep gedaan op de onderwijsassistente.
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Hieronder de route, het stappenplan, richting het OT(ondersteuningsteam) in schema weergegeven:
De leerling ontwikkelt
zich voldoende op
zijn/haar niveau, zowel
op leergebied als
sociaal-emotioneel.

ja

Je kunt lekker aan het werk met de
leerling.

ja

Je zet de actie uit en er komt een
notitie in Parnassys.

ja

Evalueer met de zorg
coördinator

ja

Er wordt een handelingsplan opgesteld
met een evaluatie.
De leerling wordt aangemeld bij het
ondersteuningsteam en de ouders
worden op de hoogte gesteld.

ja

Leerkracht zorgt voor
handelingsplannen met
evaluaties. Het groeidocument,
waarvan een gedeelte samen
met ouders, wordt ingevuld.

Nee
Wanneer eigen
interventies niet
voldoende blijken te
zijn wordt de leerling
met de zorgcoördinator
besproken.
Kun je met de
zorgcoördinator tot een
goede oplossing
komen?
Nee
Blijft de hulpvraag na
de ingezette acties
staan?

Nee
1.

Er wordt een korte
evaluatie bij de notitie
in Parnassys gezet.

2.4.3 Het groeidocument
Als een kind vast dreigt te lopen in het onderwijsleerproces worden de ouders daarover door de leerkracht
geïnformeerd.
Het eerste deel van het groeidocument is een middel om de ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart
te brengen. Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden eerst samen met ouders
en op zorgteamniveau besproken en indien gewenst daarna beschreven. Ouders dienen hier wel schriftelijk
toestemming voor te geven via een accordering in het eerste deel van het groeidocument.
Het groeidocument dient tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de eventuele bespreking in het
ondersteuningsteam.
De zorgcoördinator coördineert het invullen en archiveren van de groeidocumenten.
Bij aanvraag voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement of een verwijzing naar het speciaal
(basis) onderwijs is een volledig ingevuld groeidocument, inclusief Ontwikkel Perspectief Plan(OPP) verplicht.
2.4.4 Begeleider passend onderwijs SWV
Aan de school is een consulent passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband verbonden.
Doel van de ondersteuning, vanuit het samenwerkingsverband, is om het niveau van de basisondersteuning en
preventieve en licht curatieve interventies te optimaliseren en om eventuele (curatieve) interventies te plegen.
Op termijn zal dit de noodzaak van aanvraag arrangementen en verwijzingen naar het s(b)o minimaliseren.
De begeleider kan worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en
schoolniveau. De begeleider heeft zitting in het ondersteuningsteam en is procesbegeleider bij de
arrangeergesprekken. School is en blijft ten alle tijden eigenaar van het ondersteuningstraject.
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2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk
Onze school is letterlijk verbonden met Buurthuis Wijk Aan Duin. We werken nauw samen met de mensen van
het Sociaal Team West. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker vanuit Socius verbonden. De GGD
Midden Kennemerland, afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ), biedt ondersteuning als er op school sprake is
van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen, maar ook
ervaringen van leerkrachten en ander personeel van de school. Deze externe vertrouwenspersoon, de
schoolarts, begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om door
bemiddeling een oplossing voor de klacht te bereiken. De vertrouwenspersoon werkt volgens vastgestelde
procedures.
Verwijsindex
Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een
leerling aan te melden voor de verwijsindex.
Binnen de school is één zorgcoördinator aangewezen als contactpersoon. Zij is als enige bevoegd een melding
bij de verwijsindex te doen.
Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en na melding aan de ouders.
Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om duidelijk te krijgen
welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij een ‘match’ nemen hulpverlenende
instanties en school contact met elkaar op. De instantie met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg rond
het gezin te coördineren. Dit is nooit de school.
2.4.6

Overige externe deskundigen
We maken dankbaar gebruik van de expertise van onze ambulant begeleiders, de gedragsspecialist, de
kleuterspecialist uit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, en de psycholoog van de OBD
Noordwest, die we op uurtariefbasis onderzoeken kunnen laten doen.

2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school
Functie/
deskundigheid
Leerkracht

Zorgcoördinator

Directeur

Dyslexiespecialist

Taak
Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de basisondersteuning in de
groep uit.
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte)
ondersteuningsbehoeften bij leren en gedrag. Onderhoudt contact met ouders en
kind. Draagt mede zorg voor het leerlingdossier en het invullen van de
groeidocumenten.
Levert bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van
basisondersteuning in de school, waaronder opbrengstgericht werken. Ondersteunt
leraren bij het bieden van passend onderwijs. Onderhoudt contacten met ouders,
kind en externen. Verzorgt de agenda van het ondersteuningsteam. Coördineert het
invullen van groeidocumenten en houdt het leerlingdossier bij. Volgt de
zorgleerlingen. Verzorgt aanvraag van arrangementen. Rapporteert aan en overlegt
met directie.
Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt
leerkracht en zorgcoördinator waar nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam.
Onderhoudt contacten met ouders, kind, leerkrachten, zorgcoördinator, bestuur en
externen.
We hebben een samenwerking met verschillende externe deskundigen.

Gedragsspecialist

We maken gebruik van de expertise van de gedragsspecialist vanuit het SWV Passend
Onderwijs IJmond

Motorisch remedial
teacher
Taalspecialist

Waar nodig maken wij gebruik van externen. Er is een samenwerking met o.a.
Ergotherapie Kennemerland en PMC Fysio.
Waar nodig maken wij gebruik van de expertise van externen van de OBD, het CPS, en
SWV Passend Onderwijs IJmond
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Rekenspecialist
Specialist jonge kind
Specialist
hoogbegaafdheid
Onderwijsassistent
Lees- en
taalspecialist












idem
idem
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

2.4.8 Leerling-dossier
Voor elke leerling is er een leerlingdossier. Hierin is opgenomen:
de leerlingenadministratie;
rapporten;
uitslagen van toetsresultaten;
gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
verslagen van gesprekken met ouders;
afspraken die er over de leerling zijn gemaakt;
eventueel medisch protocol bij bv. epilepsie of diabetes mellitus;
eventueel het onderwijskundig rapport;
eventuele handelingsplannen;
eventueel een ontwikkelingsperspectief.

3. Extra ondersteuning
“Extra ondersteuning is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan worden geboden. Hier is
bijvoorbeeld extra personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of hulpmiddelen nodig. Dit kan in de
vorm van een arrangement op een basisschool of in de vorm van tijdelijke plaatsing op een SO/SBO school (SWV
Passend onderwijs IJmond, 2014).”
3.1. Procedure handelingsgericht arrangeren
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek. Wat zijn de
onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan ondersteuning? Met de antwoorden op deze en
andere vragen wordt met elkaar een arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra
ondersteuning loopt via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
Voor de aanvraag van een arrangement dient de school een groeidocument, inclusief
ontwikkelingsperspectiefplan, op te stellen.
3.2. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de extra ondersteuning niet kan bieden
wordt samen met de ouders gekeken naar een meer passende onderwijsplek. In samenspraak met de ouders
vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring aan. Bij toekenning hiervan kan
een kind geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs. Een plaatsing in het speciaal basisonderwijs is in
principe van tijdelijke aard, een plaatsing is het speciaal onderwijs kan tijdelijk dan wel structureel tot 12/13
jarige leeftijd zijn.
Er zijn verschillende typen toelaatbaarheidsverklaringen:



Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
- categorie I (cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt, langdurig ziek, psychiatrisch)
- categorie II (lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt)
- categorie III (ernstig meervoudig gehandicapten én cognitief zeer beperkt)
Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o dient de school een volledig groeidocument,
inclusief ontwikkelperspectiefplan, op te stellen.
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4. Exclusie
Wij willen heel graag alle kinderen de juiste zorg kunnen bieden. Echter, er zijn grenzen aan de zorg en
begeleiding die geleverd kan worden, omdat de aandacht van de leerkracht evenredig moet zijn verdeeld over
de diverse instructiegroepen. Binnen de mogelijkheden van De Wilgeroos zijn wij handelingsverlegen als het
gaat om kinderen met extreem gestapelde problematiek, of als de zorg van een leerling zeer specifieke
expertise vraagt die wij niet kunnen bieden of inkopen.
Wanneer bij aanmelding bekend is dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, willen wij altijd het
dossier inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het
kind te ondersteunen staan centraal bij het besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden
specifieke doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd.
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Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema

School: KBS De Wilgeroos
Bestuur: Fedra
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit:
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende aanwezig blauw = excellent

wit

geel

groen

Handelingsgericht werken

X

Planmatig werken

X

Ondersteuningsstructuur

X

blauw

Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie
Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen





X

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie :

X

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie:

X

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek :

X

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften

X

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)

X
Toilet

Protocol voor medische handelingen








X

X
X

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen)
Onderwijsassistente
Taakspel
IGDI
Brede school (samenwerking met Buurthuis en Sociaal Team)
Aanbod dyslexie
Profijtklas
Exclusie:
Ondersteuning voor kinderen met licht motorische problemen.
Duidelijk aanbod voor kinderen met ernstige reken- en wiskunde problemen.
Wij hebben niet voldoende expertise in huis om kinderen met extreem gestapelde problematiek de juiste
zorg te kunnen bieden.
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