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Inleiding
In dit ondersteuningsplan beschrijven we de ondersteuningsstructuur op kindcentrum De Klimboom.
Een aantal zaken zijn en blijven voortdurend in ontwikkeling. Vandaar dat we dit plan zien als een dynamisch
document dat steeds aangepast wordt i.v.m. de veranderende omstandigheden in onze groei naar een
optimaal functionerend kindcentrum waarbij preventief werken, doorgaande lijnen (zowel horizontaal als
verticaal) en de kwaliteit van alle medewerkers hoofdzaken zijn.

Uitgangspunten
Leidend voor onze ondersteuningsstructuur zijn de volgende uitgangspunten van het SWV Helmond-Peelland
PO (uit Ondersteuningsplan 2018-2022)’:
2.1 Missie
De missie van het samenwerkingsverband luidt: “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en
handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod.”
2.2 Visie
Uit de missie wordt onze visie afgeleid, die bestaat uit zes pijlers. Deze zes pijlers vormen de kenmerken van
ons handelen en definiëren ons ideaalbeeld van hoe onderwijs(ondersteuning) er uit zou moeten zien:
1. Passend: We ondersteunen leerlingen regulier waar dat kan en specialistisch waar dat moet.
2. Thuisnabij: We schalen pas op als de gewenste ondersteuning niet meer geboden kan worden in de directe
(fysieke) leefomgeving van de leerling. We streven er altijd naar om de ondersteuning naar het kind toe te
brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning.
3. Integraal: We ondersteunen kinderen vanuit de gedachte ‘Eén kind, één gezin, één plan. Hiertoe maken we
afspraken met gemeenten in het kader van jeugdhulpverlening.
4. Handelingsgericht: We bekijken een kind altijd in context en zoeken altijd naar mogelijkheden in plaats van
problemen: wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, in deze wijk, in deze
gemeente, nodig om tot ontwikkeling te komen?
5. Preventief, licht en kort: onderwijsondersteunings-, jeugdhulp en zorgaanbod wordt zo vroeg en licht
mogelijk georganiseerd, waarmee escalatie en behoefte aan zwaardere ondersteuningsinterventies wordt
voorkomen.
6. Effectief en efficiënt: Schoolbesturen organiseren, in samenwerking met het SWV, een zo effectief mogelijk
aanbod op de meest efficiënte plek.
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Basisondersteuning en extra ondersteuning
Van website SWV

Basisondersteuning/Extra ondersteuning
De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het SWV wordt verwacht. De afspraken
over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het SWV vastgesteld en gelden voor alle
121 scholen.
Binnen het SWV is ervoor gekozen om te investeren in de basisondersteuning en het geleidelijk omhoog
brengen van het niveau van deze ondersteuning. Een hoog niveau van ondersteuning laat onverlet dat een deel
van de kinderen extra ondersteuning en/of jeugdzorg nodig heeft. Zij kunnen gebruik maken van onderwijs-,
ondersteunings- en zorgarrangementen. Voor alle vormen van onderwijsondersteuning, die de
basisondersteuning overstijgen wordt het begrip "extra ondersteuning" gehanteerd.
Basisondersteuning (Niveau 1 en 2)
Elk bestuur is er zelf verantwoordelijk voor dat elk van haar leerlingen onderwijs krijgt waarin
basisondersteuning van voldoende kwaliteit wordt geboden zonder een beroep te kunnen en hoeven doen op
de middelen van het SWV.
De basisondersteuning die elke school levert omvat in elk geval:
• de preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal- , leer- , opgroei- en
opvoedproblemen;
• een aanbod voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met ernstige
rekenproblemen of dyscalculie;
• onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan
gemiddelde intelligentie. De begrenzing van onderwijszorg binnen een reguliere school op basis van IQ alleen
wordt vermeden;
• (ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma's en methodieken die gericht zijn op sociale
veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen:
• een (ortho-)pedagogische aanpak en klimaat dat uit gaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen
met specifieke begeleidingsvragen, al dan niet voor wat betreft stoornissen of handicaps, maar tegelijk
realistisch is in het formuleren van grenzen van de basisondersteuning.
Elke school heeft daartoe een ondersteuningsstructuur ingericht waardoor duidelijk is hoe preventieve en
curatieve interventies beschikbaar zijn en hoe de expertise van samenwerkende scholen en ketenpartners
wordt ingezet.
Extra ondersteuning (Niveau 3)
Elk schoolbestuur heeft de ruimte om eigen keuzes te maken die passen bij de lokale situatie en de eigen
historie.
Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven, hoe en wanneer
ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet, of er al of niet gemeenschappelijke
arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.
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Basisondersteuning op De Klimboom
Zorg voor kinderen
Goede zorg op de juiste plek
De zorg voor alle kinderen op ons kindcentrum wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
alle pedagogisch medewerkers en leraren. Uitgangspunt is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet
kunnen doormaken. Het optimaliseren van de kwaliteit van de opvang en het onderwijs waarbij we uitgaan van
overeenkomsten èn verschillen tussen kinderen blijft een belangrijke uitdaging voor het team. We werken
volgens de uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.
De school volgt de ontwikkeling van de kinderen op meerdere manieren:
 Observaties van de kinderen (o.a. SCOL–leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling)
 Ontwikkeling van de specifieke kennis en vaardigheden m.b.v. registratiesysteem KIJK! Voor kinderen
van 0-7 jaar
 Methodegebonden toetsen
 Niet-methodegebonden toetsen (CITO-leerlingvolgsysteem)
Van ieder kind wordt gedurende de schoolloopbaan een digitaal leerlingendossier bijgehouden.

Zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Binnen het ‘continuüm van zorg’ zijn vier niveaus te onderscheiden:
1. De algemene zorg, die elke leerling in de klas bij de eigen leerkracht(en) op de basisschool krijgt
2. De extra zorg in de groep. In eerste instantie door de eigen leerkracht(en) evt. met ondersteuning van
de interne begeleider en/of remedial teacher
3. De speciale zorg met inzet van externe deskundigen
4. De zorg voor leerlingen in de speciale school voor basisonderwijs, wanneer ze in de basisscholen
onvoldoende geholpen kunnen worden.
Kinderen met specifieke behoeften worden indien mogelijk binnen onze eigen school opgevangen door de
groepsleerkracht in samenwerking met de interne begeleider. De interne begeleider (ib’er) coördineert de
leerlingenzorg. In enkele gevallen vindt begeleiding van een leerling plaats door experts van buitenaf, bijv. een
dyslexie-begeleider.
Binnen de stichting kunnen we daarnaast ook een beroep doen op de deskundigheid van het Orthopedagogisch
Centrum (OPDC) van GOO.
Binnen de gemeente Gemert-Bakel is in 2018 ook een Taalklas (m.n. NT2) gerealiseerd.
Dit betekent dat de externe ondersteuningsmogelijkheden/-deskundigheden op het gebied van jonge
risicoleerlingen en taal en spraak flink zijn uitgebreid.
Soms is het wenselijk dat een kind een jaar langer in een bepaalde groep blijft. Het kan ook voorkomen dat een
kind eerder dan gebruikelijk doorstroomt naar een volgende groep. In beide gevallen worden de mogelijke
voor- en/of nadelen en de meerwaarde van een dergelijke beslissing uitvoerig met de ouders besproken. De
definitieve beslissing over de plaatsing in een groep ligt bij de directie.
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Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het
best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Kinderen die het
echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis-)onderwijs.
Voor uitgebreide info, zie ook: http://www.passendonderwijs.nl

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08
De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind
heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een
andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal
samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning
aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten,
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende,
Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd
in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vestiging
buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen HelmondPeelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de
aanwezige onderwijsvoorzieningen.

De kwaliteit van de basisondersteuning op de Klimboom
We vinden het belangrijk om op ons kindcentrum goede basisondersteuning te realiseren. Dat houdt voor ons
in dat het pedagogisch klimaat in orde is en dat er doordacht en opbrengstgericht gewerkt wordt. Het werken
in heterogene groepen vormt een extra uitdaging die ook veel kansen biedt.
Groepen en vakken worden, waar mogelijk, verbonden om zo tot een effectieve inzet van onderwijstijd komen.
Op deze manier creëren we ook extra tijd om aan specifieke ondersteuningsbehoeften tegemoet te kunnen
komen. De inzet van coöperatieve werkvormen vormt hierbij een krachtig middel.
Ontwikkeling van deskundigheid van medewerkers is essentieel om de kwaliteit van opvang en onderwijs te
borgen en verder te verbeteren. Omdat we een duurzaam sterke school willen blijven, zijn we heel bewust
bezig met opbrengstgericht passend onderwijs. We zien ouders als belangrijke partners. Voor optimale
ontwikkeling van kinderen is een goede samenwerking noodzakelijk.
Binnen onze schoolontwikkeling blijven de onderdelen afstemming, planmatig werken en deskundigheid de
grootste prioriteit hebben. Beleidsaanpassingen zullen steeds plaats vinden op basis van (veranderende)
behoeften van kinderen, kindcentrum en medewerkers.
Het zo kansrijk mogelijk vormgeven van ons onderwijs in heterogene groepen blijft ons uitdagen. De Klimboom
wil de kinderen een zo rijk mogelijke leeromgeving bieden. We vinden het belangrijk om ons blijvend te
verdiepen in hedendaagse, moderne vormen van onderwijs.

Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern)
Voor ons kindcentrum, de enige school in een kleine dorpsgemeenschap, is het van belang dat er veel
deskundigheid binnen de basisgroepen aanwezig is. Daarom is het optimaliseren van werken met heterogene
groepen erg belangrijk. Er is ervaring en deskundigheid op velerlei gebieden en we blijven werken aan het
vergroten van deskundigheid d.m.v. het opleiden van specialisten in de school. Wanneer specifieke
deskundigheid gewenst is weten we de weg naar externe ondersteuning te vinden. Hierbij stellen we ons
lerend op omdat we onze eigen deskundigheid continu willen vergroten. We vinden het belangrijk om vooral
preventief te werken om problemen te voorkomen. Vroegtijdige signalering en snelle passende interventies
zijn daarvoor noodzakelijk. Doorgaande lijnen staan hierbij centraal. Waar mogelijk werken we samen met
andere kindcentra.

5

Ondersteuningsvoorzieningen
Er zijn binnen De Klimboom geen extra ondersteuningsvoorzieningen in de vorm van aparte groepen voor
specifieke problematieken aanwezig. We hebben geen extra ondersteuningsvoorzieningen omdat we van
mening zijn dat er zoveel mogelijk ondersteuning binnen de groep geregeld moet zijn. Het is noodzakelijk dat
de leerkrachten dermate competent zijn dat zij in een heterogene groep voldoende specifieke ondersteuning
kunnen realiseren. Daarbij worden zij waar nodig/mogelijk ondersteund, o.a. door de ib’er. Efficiënte inzet van
tijd, mensen en middelen is essentieel.
De voorzieningen in de fysieke omgeving die nodig zijn om leerlingen met speciale behoeften op te vangen, zijn
op orde. Mochten in de toekomst aanpassingen noodzakelijk zijn, dan zullen we dat t.z.t. bekijken en oplossen.

Samenwerking
Binnen het kindcentrum wordt uiteraard intensief samengewerkt door opvang en onderwijs. Daarnaast vinden
we een optimale afstemming met jeugdzorg, voortgezet onderwijs en andere relevante partners van groot
belang. We werken samen met het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente Gemert-Bakel. Er is regelmatig
overleg binnen het zorgteam van de Klimboom. Daarbij kunnen in- en externe partners aansluiten.
De verdere ontwikkeling van het kindcentrum is een van onze prioriteiten. Goede doorgaande lijnen moeten
gegarandeerd zijn.

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend?
Wat zijn de grenzen aan de zorg die de Klimboom kan bieden?
We steken in op brede basisondersteuning en schakelen bij handelingsverlegenheid expertise van buitenaf in.
We werken zo ‘inclusief’* mogelijk.
(*Inclusief onderwijs houdt in dat gewone onderwijsinstellingen openstaan voor alle leerlingen, zowel hoogbegaafden als leerlingen met
leermoeilijkheden en/of een belemmering. Een inclusieve school probeert op een zinvolle manier tegemoet te komen aan de verschillende
behoeften van al deze kinderen. Om dit te realiseren hebben reguliere scholen behoefte aan de nodige ondersteuning en middelen)

We vinden het erg belangrijk om te denken in kansen en mogelijkheden. Het is ook van groot belang dat
medewerkers de zaken samen met anderen aan kunnen pakken, zowel d.m.v. extra handen in de klas als door
middel van het delen van ervaringen en ideeën met collega’s en met externe deskundigen.
We moeten echter heel duidelijk zijn in wat wèl of niet tot onze mogelijkheden behoort. Hierbij staan we open
voor nieuwe uitdagingen en denken we creatief mee in het vinden van oplossingen. Daarbij moeten we wel
onze grenzen bewaken. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de behoeften van een kind en wat
kindcentrum, een groep en de medewerkers aan kunnen. Daarbij zullen de belangen van alle betrokkenen
goed afgewogen worden.
Ons uitgangspunt is dat we onze leerlingen zo thuisnabij onderwijs bieden, maar binnen verantwoorde
grenzen. Of de Klimboom nog de passende plek is voor deze leerling is een vraag die goed is om te stellen. Het
beantwoorden van deze vraag is zo mogelijk nog lastiger, maar wel belangrijk om te proberen
De Klimboom biedt passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat betekent
concreet: we kijken goed wat leerlingen nodig hebben. We gebruiken hiervoor de aanpak Opbrengstgericht
Passend Onderwijs. De uitgangspunten hiervan zijn in een apart hoofdstuk beschreven. Van een leerling, die
wat extra’s nodig heeft, brengen we de ondersteuningsbehoeften in kaart. Voor een aantal leerlingen betekent
dit een eigen leerlijn en een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).
De rol van de ouders in dit proces is heel belangrijk. Zij moeten goed meegenomen worden in het proces. Juist
wanneer een leerling veel extra leer-en of gedragsondersteuning nodig heeft, is commitment van de ouders
aan de school belangrijk. Loyaal zijn naar de leerkrachten en loyaal zijn naar de ouders geeft de leerling immers
duidelijkheid. De school heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid naar de andere leerlingen, de groep
en de leerkrachten om de draagkracht van de zorg goed aan te geven.
Iedere leerling krijgt de zorg die het nodig heeft bij ons op school. Toch zien wij bij een klein aantal van onze
leerlingen dat dit niet genoeg is.
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Als een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt bij ons op
school of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien, dan is het nodig om als school met de ouders
goed te kijken of De Klimboom nog wel de juiste plaats is.
Of heeft hij op een andere school meer mogelijkheden en kansen?
De groep en de andere leerlingen hebben recht op voldoende aandacht van de leerkracht en hebben recht op
een rust en structuur waarin leerlingen fijn kunnen werken.
Het kan zo zijn, dat een leerling gedurende langere tijd structureel veel aandacht vraagt van de
leerkracht en dat dit ten koste gaat van de tijd aan de andere leerlingen.
Het kan ook zo zijn, dat leerlingen zich in de groep niet meer veilig voelen omdat een klasgenoot onveilig
en intimiderend gedrag laat zien. Voorbeelden hiervan zijn: bedreigende taal, agressief gedrag in woord
en gebaar of explosief en onvoorspelbaar gedrag.
Als dit gedrag zich vaker voordoet binnen de school of de schoolomgeving, dan heeft de school de
verantwoordelijkheid om zich af te vragen of de zorg, begeleiding van en onderwijs aan deze leerling op De
Klimboom nog wel passend is.

Ouders hebben een grote rol juist met betrekking tot de aanpak en begeleiding van een leerling die extra zorg –
Passend Onderwijs – nodig heeft. Ze worden vanaf het begin betrokken bij de keuzes, en samen optrekken is
heel belangrijk. Het is van belang dat de driehoek leerling – ouders en school intact is en blijft.
We hebben (redelijk meetbare/zichtbare) aspecten en stellingen geformuleerd die òf de zorgleerling betreffen,
òf de andere leerlingen/de groep òf de school en de ondersteuning betreffen.
Let op: Het is geen checklist. Het is een lijst met aspecten die het denkproces kaderen. Ieder aspect kan in
zichzelf de grens betekenen. Met name onveiligheid voor de groep, structureel grensoverschrijdend gedrag en
niet goed corrigeerbaar door andere leerkrachten zijn belangrijke aspecten, die doorslaggevend kunnen zijn.
Aspecten met betrekking tot de grenzen van de zorg
Deze leerling hoort wel op De Klimboom
Niveau van de leerling
 Deze leerling laat voldoende groei zien; hij is leerbaar.
 Het welbevinden van de leerling op school – in de groep is voldoende.
 Bij gedragsproblemen: deze leerling laat positieve verandering van gedrag zien.
 We verwachten dat deze leerling zich ook in de toekomst kan handhaven bij ons op school.
Niveau van de groep
 Het gedrag van de leerling is veilig voor zichzelf, de medeleerlingen en/of de leerkracht.
 De hulp binnen de groep is haalbaar en reëel en gaat niet ten koste van de andere leerlingen.
 Deze leerling is, met een specifieke aanpak, goed te begeleiden in de groep.
Niveau van het kindcentrum
 Het gedrag van de leerling is corrigeerbaar door de eigen leerkracht.
 De leerling is ook corrigeerbaar door andere leerkrachten.
 De hulpmiddelen en de kennis zijn aanwezig in het team of in te kopen.
 Ten aanzien van specifieke beperkingen van een leerling (visueel, lichamelijk, verstandelijk,
gedragsmatig) is een eigen afweging nodig.
 Ouders hebben vertrouwen in school en hun aanpak, kennis en expertise.
Deze leerling past niet meer op De Klimboom
De grens van Passend Onderwijs op De Klimboom is bereikt. Voor deze leerling gaan wij samen met de ouders,
het OPDC en eventueel het Samenwerkingsverband een andere passende onderwijsplek zoeken. Dit kan een
school voor (speciaal) basisonderwijs zijn. Deze leerling zal dan afscheid gaan nemen van De Klimboom.
Niveau van de leerling
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De leerling leert niet of nauwelijks en we verwachten dat hij/zij meer gaat leren of ontwikkelen op een
andere school.
Het welbevinden van de leerling is onvoldoende en we verwachten dat hij/zij zich fijner zal gaan
voelen op een andere school
Bij gedragsproblemen: De leerling laat geen verandering van gedrag zien.
We verwachten dat deze leerling in de toekomst moeite zal krijgen om zich te handhaven bij ons op
school.

Niveau van de groep
 De leerling vertoont onveilig gedrag voor zichzelf, de medeleerlingen en/of de leerkracht. Dit gedrag is
storend voor de groep, intimiderend of bedreigend.
 De hulp aan de leerling is binnen de groep niet haalbaar en reëel.
 De leerling is, ondanks de specifieke aanpak, niet goed meer te begeleiden in de groep.
Niveau van het kindcentrum
 De leerling is niet goed corrigeerbaar door de eigen leerkracht.
 Hij vertoont structureel grensoverschrijdend gedrag De leerling laat zich niet goed corrigeren door
andere leerkrachten.
 Voor deze leerling hebben wij onvoldoende kennis en expertise in huis.
 Ouders hebben geen vertrouwen in de school en hun aanpak, expertise en kennis.
Route voor een eventuele verwijzing van een leerling:
De leerling, waarbij het zo is, dat de grenzen van de zorg bereikt zijn, wordt altijd in een
ondersteuningsteam besproken.
Ook de lijst met de aspecten wordt dan ingevuld. Op deze manier wordt duidelijk op welk gebied het niet
meer gaat.
De school heeft een eigen afweging te maken in dit proces.
In het geval dat ouders niet akkoord gaan met advies van school en Ondersteuningsteam, zal het
Samenwerkingsverband worden ingeschakeld.
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Opbrengstgericht passend onderwijs
We zijn in jan. ’17 gestart met groepsplanloos werken. Geïnspireerd door div. bijeenkomsten van Wijnand
Gijzen en Menno van Hasselt besloten ib’er en directeur te starten met de invoer.
Daartoe verdiepten ib’er en directeur zich in de materie en namen het team mee in het gedachtengoed van
groepsplanloos werken. Omdat dit voor iedereen voelde als een wenselijk vervolgstap in het traject van
opbrengstgericht werken op De Klimboom werd besloten om hiermee aan de slag te gaan. Ter verdieping
hebben de ib’er en de directeur de Masterclass OPO gevolgd, die binnen de stichting GOO georganiseerd was.
Wij werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van OPO. Dat betekent dat we een gesloten systeem van
datafeedback inrichten voor de domeinen waarop wij opbrengstgericht en passend onderwijs willen realiseren.
Dit doen we volgens de zes uitgangspunten van de gelijknamige denk- en werkwijze. Met behulp van het
groepsplanloos werken, met haar vier waarborgen, organiseren we dit administratief.
Stappen
1. Wij werken vanuit de zes uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs.
Dit past bij onze onderwijsvisie.

2. De ontwikkelingsgebieden waarop we impact willen hebben:
Op dit moment werken we met de volgende ontwikkelingsgebieden opbrengstgericht (en passend).
 Technisch lezen
 Spelling
 Rekenen
 Woordenschat
Ook voor sociale-emotionele ontwikkeling is inmiddels een eerste onderwijsplan gemaakt. Dit staat echter nog
in de kinderschoenen en wordt in de loop van schooljaar 18-19 aangepast.
3. De gewenste gemiddelde uitstroom vertaald naar de schoolambities
Op basis van de historische uitstroom (laatste 3-5 jaar), de vermoedelijke instroom en de
huidige opbrengsten hebben we bepaald dat we de cito-indeling van 20% per niveau (I t/m V) hanteren. Dit zou
passend moeten zijn voor onze populatie. Daarbij tekenen we aan dat de talige onderdelen, m.n.
woordenschat, de grootste uitdaging bieden om hieraan tegemoet te kunnen komen.
We werken met FocusPO. We kijken naar de middenmoot en willen daarvoor een VIX-score tussen 35 en 65
zien. Dat betekent:
P20 = vix 65
20% van de leerlingen scoort vix 65 of hoger
P80 = vix 35
80% van de leerlingen scoort vix 35 of hoger
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4. De grondslagen van ons onderwijsaanbod
De domeinen waarop we opbrengstgericht passend onderwijs vormgeven zijn vastgesteld. Aan de hand van het
schema onderwijsstrategieën bepalen we hoe het basisaanbod aan de grootste gemene deler van onze
schoolpopulatie er uitziet. Dit ligt vast in de onderwijsplannen. Vanuit het basisaanbod wordt bepaald hoe de
leerlingen aan de bovenzijde en aan de onderzijde worden bediend.
5. De onderwijsplannen
De vakgebieden/domeinen waarvoor we onderwijsplannen opstellen zijn bepaald.
Kern: onderwijsplannen gaan over het onderwijsgedrag van leerkrachten en zijn van toepassing op alle groepen
(of althans: zoveel mogelijk groepen).
6. De cyclus van planmatig handelen in (intern)
• Tweemaal per jaar (na de cito-toetsen) vinden de schoolbesprekingen plaats.
Op dit moment hebben we nog geen optimale vorm hiervoor gevonden. Het document FAQ geeft hiervoor nu
betere richtlijnen. De besprekingen worden nu geleid en voorbereid door ib'er en directeur. We willen toe naar
een model waarbij teamleden een grotere rol krijgen in de voorbereiding van de bespreking van bepaalde
vakgebieden.
• Begin febr. '18 zijn we gestart met FocusPO. Van daaruit zijn de monitors schooloverzicht en
groepsoverzichten opgesteld. Alle leerkrachten hebben toegang tot het systeem.
• De afspraken tijdens de schoolbesprekingen moeten nog beter vastgesteld (zie doc. FAQ) en bewaakt
worden.
• De schoolbesprekingen zijn gelinkt aan de ondersteuningsstructuur op het kindcentrum. Bijstelling van het
ondersteuningsplan heeft inmiddels plaatsgevonden.
• De schoolbesprekingen zullen beter gelinkt gaan worden aan het professionaliseringsbeleid. Daarbij zal meer
ingestoken gaan worden op het specialiseren op bepaalde vakgebieden.
7. Verantwoorden (extern)
• We zullen het opbrengstgericht passend onderwijs extern verantwoorden: in het kindcentrumplan, de
kindcentrumgids, richting bestuur, de ouders en de inspectie.
• We gaan onderzoeken hoe we vorm willen geven aan de ruimte die het nieuwe inspectiekader biedt om zelf
invulling te geven aan de wijze waarop we ons verantwoorden. Daarbij is het uiteraard van groot belang dat de
leerkrachten goed moeten kunnen aangeven waarom ze werken volgens de uitgangspunten van
opbrengstgericht en passend onderwijs.

De schoolbespreking
We geven de schoolbespreking vorm volgens de aanpak van OPO.
De vaste structuur zoals die beschreven is op de volgende bladzijden hanteren we bij deze bespreking. De
verslaglegging van een schoolbespreking leggen we ook in deze structuur vast. Verdere verwerking vindt plaats
in de onderwijsplannen en, waar nodig/gewenst, in een document met de Groepsinterventies. Daarin zijn
opgenomen Doel – Analyse – Aanpak.
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Groepsplanloos werken - De schoolbespreking

Openingsfase
Beoogde opbrengst:
- De leerkrachten zijn startklaar
Voorkennis ophalen
Agenda en doelen bespreken
Verwachtingen verkennen
Rollen verdelen
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Schoolgerichte fase
Beoogde opbrengsten:
- Afspraken over verbeteraanpakken
- Afspraken over professionalisering

Stap 1 - evaluatie
Zijn de schoolambities bereikt?
Was het onderwijs voldoende passend?
Essentiële vragen:
 Zijn de schoolambities voor de p80 en de p20 behaald?
 Op welke vakgebieden was het onderwijs op schoolniveau niet passend?
 Welke argumenten, schattingen en feiten onderbouwen je antwoord?
 Op welke vakken stel je voor de analyse uit te voeren en waarom?
Kijken naar het verschil tussen de schoolopbrengsten en de schoolambities.
Kijken naar het aantal leerlingen dat een onvoldoende respons op instructie toont (Passend onderwijs op schoolniveau: ong.
85% van de leerlingen met voldoende respons op instructie.
Teambrede meningsvorming waarin argumenten, schattingen en feiten een rol spelen. Geen volledig antwoord: dan parkeren
en in sluitingsfase op terugkomen. Of vraag onbeantwoord te laten en hem voorafgaand aan de volgende schoolbespreking (met
de nieuwe school- en groepsoverzichten) in een voorbereidingsgroepje te laten exploreren.

Schooloverzichten uit Focus PO
1. Overzicht van de schoolopbrengsten van alle vakken
2. Historisch overzicht van de schoolopbrengsten van een specifiek vak
3. Overzicht van de schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten van een specifiek vak

Besluitvorming richting de analyse

Stap 2 - analyse
Onderzoek de oorzaken
Onderzoek wat beïnvloedbaar is
Vertaal wat niet beïnvloedbaar is naar onderwijsbehoeften
Onderzoek de verschillende verbeteraanpakken
Essentiële vragen:
 Welke oorzaken kunnen we benoemen?
 Welke van deze oorzaken zijn beïnvloedbaar?
 Welke onderwijsbehoeften volgen uit de niet-beïnvloedbare oorzaken?
 Welke verbeteraanpakken zijn er mogelijk en wat is van elk het te verwachten effect?

Stap 3 - planning




Welke verbeteraanpak kiezen we en waarom?
Wat houdt de verbeteraanpak in en is dit een wijziging van het onderwijsplan of een betere uitvoering
ervan?
Welke ondersteuning hebben we nodig en hoe vertalen we dat naar onze professionalisering?
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3. De groepsgerichte fase
Beoogde opbrengsten:
- Afspraken over interventies
- Afspraken over professionalisering
Nadat er op schoolniveau afspraken zijn gemaakt, is het de beurt aan de individuele leerkrachten om hetzelfde proces te doorlopen,
maar nu voor hun eigen groep: evaluatie, analyse en planning. Dit proces kan leiden tot een of meerdere interventies. Deze
interventies volgen uit een verschil tussen aanbod (onderwijsplan) en opbrengsten (school- en groepsoverzicht).

Stap 1 - evaluatie
Essentiële vragen:
 Zijn de schoolambities voor de p80 en de p20 behaald?
 Op welke vakgebieden is het onderwijs niet passend?
 Welke argumenten, schattingen en feiten onderbouwen je antwoord?
 Op welke vakken ga je de analyse uitvoeren en waarom?

Overzichten met groepsopbrengsten uit Focus PO
1. Overzicht van de groepsopbrengsten van alle vakken
2. Historisch overzicht van de groepsopbrengsten per vak

Besluitvorming richting de analyse

Stap 2 - analyse
Onderzoek de oorzaken
Breng onderscheid aan in beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar
Vertaal wat niet beïnvloedbaar is naar onderwijsbehoeften
Onderzoek mogelijke interventies
Essentiële vragen:
 Welke oorzaken kun je benoemen?
 Welke van deze oorzaken zijn beïnvloedbaar?
 Welke onderwijsbehoeften volgen uit de niet-beïnvloedbare oorzaken?
 Welke interventies zijn er mogelijk en wat is van elk het te verwachten effect?

Stap 3 - planning
Essentiële vragen:
 Welke interventie kies je en waarom?
 Wat houdt je interventie concreet in (maximaal een kwart A4)?
 Welke ondersteuning heb je nodig en hoe kan hieraan tegemoet worden gekomen?

13

4. De sluitingsfase
Beoogde opbrengsten:
- Bekrachtigen van de afspraken
- Evaluatie van de schoolbespreking
Stappen
 Bekrachtigen van de afspraken over de verbeteraanpak, groepsinterventies en professionalisering.
Welke afspraken moeten nog concreter moeten worden uitgewerkt, wie dat doet en wie bewaakt.
Bekrachtigen van afspraken. Vooruitblik naar tussentijdse evaluatie (welke punten dan bespreken?)



Evalueren van het proces en inhoud van de schoolbespreking.

Uitvoering
De korte schoolbespreking
Terugkijken
 Wat leveren de verbeteraanpak en de interventies tot nu toe op?
 Waaruit leid je dat af? Kijk naar de leerdoelbeheersing (tussentoetsen/observaties) en de
betrokkenheid van de leerling.
 Zijn de leerlingen in staat het geleerde van de afgelopen 10 weken toe te passen in een onbekende
situatie? Waaruit leid je dat af?
Voorspellen
 Doe eens een voorspelling van wat we tijdens de volgende bespreking te zien krijgen wat betreft de
school- of groepsopbrengsten?
 Welke interventies moeten eventueel worden bijgesteld?
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Structuur
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor een goede onderwijsinhoudelijke gang van zaken in de groep.
Daarbij hoort ook een goede registratie van gegevens en het tijdig bespreken van de voortgang met collega’s,
ib’ers, directie, ouders en evt. externe betrokkenen.
Leerlingadministratie en leerlingdossiers
Alle gegevens van de individuele leerling worden bijgehouden in een individueel leerlingdossier. We maken
daarvoor gebruik van esis-webbased. Voor elke leerling wordt het leerlingvolgblad bijgehouden.
Ontwikkelingen worden daarin kort en kernachtig opgenomen. De leerkracht maakt van gesprekken een kort
verslag en noteert afspraken.
Absentie
Leerkrachten registreren voor hun eigen groep welke leerlingen, wanneer en waarom absent zijn.
Groepsinformatie:
Groepsmap
Zorgmap
Toetsmap
Map Planning
Map onderwijsplannen + groepsinterventies
Vervangersmap
Informatie kindcentrum:
Kindcentrumgids
Kindcentrumplan
Jaarplan
Ondersteuningsplan
Gedragsprotocol
Overzicht leerlingpopulatie
Eenmaal per jaar, in okt, wordt dit overzicht ingevuld door ib’er/directeur
Planning toetsen en besprekingen
De ib’er maakt in het begin van het schooljaar een zorgkalender voor alle vastgestelde toetsen en
vervolghandelingen die reeds eerder in dit document zijn beschreven en leggen deze afspraken met hun
collega’s vast.
De leerkrachten zorgen ervoor dat de noodzakelijke documenten i.v.m. voorbereiding van de besprekingen
tijdig aanwezig zijn.
Methodegebonden toetsen taal, lezen en rekenen:
De leerkracht:
zorgt z.s.m. voor registratie van de resultaten op de wijze die binnen deze methode gebruikelijk is
bepaalt naar aanleiding van de resultaten welke acties op groeps- en individueel niveau
ondernomen moeten worden. (evt. aanpassing groepsplan)
neemt tijdig contact op met ib’er als daar aanleiding toe is.
SCOL
De leerkracht:
zorgt voor de registratie van SCOL-gegevens.
bepaalt welke acties op groeps- en individueel niveau ondernomen moeten worden
De ib’er:
zorgt dat alle handelingen in het computerprogramma van Scol tijdig klaar staan voor gebruik
volgt de ontwikkeling binnen de groepen
ondersteunt leerkracht bij planning van te ondernemen acties
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Volg- en toetssystemen:
- Methodegebonden toetsen
- KIJK-registratie (opvang, peuterwerk, gr. 1-2)
- SCOL (sociaal-emotioneel LVS)
- Cito-LOVS
Eindtoets
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen.
 De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen.
 De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
goed op elkaar aansluiten.
 De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs
gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen.
Onze school werkt met ROUTE 8. De redenen voor de keuze voor deze eindtoets:
 Iedere leerling werkt adaptief/op eigen niveau.
 Korte afnameduur.
 Digitale afname.
 Geen tijdslimiet.
 Meerkeuzevragen.
 Beknopte context.
 ReadSpeaker mogelijk voor kinderen met dyslexie.
Overdracht
Met peuterwerk/opvang vindt een warme overdracht plaats waarbij de ouders aanwezig zijn.
Bij de overgang naar een andere onderwijsgroep maakt de leerkracht een afspraak met de leerkracht van de
volgende groep. De relevante gegevens van de groep worden doorgenomen. Hierbij worden de dossiers
(leerlingvolgbladen) besproken
Leergesprekken
De leerkracht en de leerling hebben regelmatig overleg over het leerproces van de leerling.
Kindontwikkelgesprekken
Deze vinden minimaal 2x per jaar plaats. De leerkracht, leerling en ouders hebben overleg over het leerproces
van de leerling (maatwerktrajecten).
Schoolbesprekingen
Deze vinden plaats na de Cito-toetsen, in feb. en juni. Onderwerp van gesprek: ambities, passend onderwijs en
onderwijsplannen (zie apart hoofdstuk). Ter voorbereiding worden overzichten gemaakt in FocusPO. De leraren
zorgen ervoor dat de overzichten Respons Op Instructie (ROI) zover mogelijk worden ingevuld.
Collegiale consultatie en Lesson Study
Het samen voorbereiden en nabespreken van lessen is in ontwikkeling.
Naar behoefte kan ook gelegenheid gecreëerd worden om bij elkaar in de groepen te gaan kijken.
Intervisie
Op aanvraag van een leraar kan een intervisiebijeenkomst plaatsvinden waarin een werkprobleem wordt
besproken. Hiervoor wordt een vast format gehanteert. De leraar bepaalt zelf wie hij/zij hiervoor uitnodigt.
Groepsbespreking leraar met ib’er
De kinderen worden kort doorgenomen, met speciale aandacht voor leerlingen met specifieke behoeften en
groepsprocessen. Bespreking om samen te kijken of alle afgesproken zaken goed verlopen en of er wellicht
nieuwe aandachtspunten zijn die om actie vragen.
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Extra aandacht voor individueel kind of voor een groep
De leraar kan een beroep doen op de expertise van de ib’er als extra aandacht voor een kind of groep gewenst
is. Er vinden dan extra besprekingen en observaties plaats.
Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB)
De leraar en de ib’er kunnen, op aanvraag, gebruik maken van CLB met medewerkers van het
Orthopedagogisch-didactisch Centrum (OPDC) van stichting GOO. Indien nodig kunnen externen aansluiten.
Zorgadviesteam (ZAT)
Het ZAT vindt 4x per jaar. Hieraan nemen deel:
Ib’er
Medewerker GGD
Opvoedondersteuner
Medewerker OPDC
Evt. anderen op afroep
Waar dat mogelijk is worden de ouders van de te bespreken kinderen uitdrukkelijk gevraagd hierbij aanwezig
te laten zijn.
Multi Disciplinair Overleg (MDO)
Indien gewenst/noodzakelijk organiseert de ib’er een MDO. Daarbij worden alle bij een kind/gezin betrokken
deskundigen uitgenodigd.
Overleg andere specialisten
Indien gewenst/noodzakelijk kan overleg met andere specialisten, bijv. logopedisten, ambulant begeleiders
plaatsvinden.
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Externe instanties
Waar nodig/mogelijk kan een beroep gedaan worden op andere externe instanties. Zie hiervoor ook de
volgende documenten:
Voorliggende voorzieningen Gemert-Bakel (gericht op kwetsbare kinderen/jongeren en/of ouders)
Sociale kaart Gemert
Sociale kaart kleine kernen Gemert-Bakel
Extra ondersteuning
Op basis van toetsresultaten, observaties en overige ontwikkelingsgegevens wordt vastgesteld welke (extra)
onderwijsbehoeften een kind heeft. Kinderen kunnen deelnemen aan de bepaalde arrangementen. Deze
arrangementen worden in de meeste gevallen voor een beperkte periode ingezet. De ‘statische’ plaatsing in
een bepaalde groep binnen het groepsplan, is vervangen door flexibelere indelingen. Dit wordt aan de hand
van de te bereiken doelen bepaald.
1:
intensief arrangement (voor de zwakker presterende leerling)
2:
basisarrangement
3:
verdiept arrangement (voor de beter presterende leerling)
Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die voor een of meer vakken buiten de 3 arrangementen vallen wordt een OPP opgesteld.
Er wordt een OPP opgesteld om beredeneerde keuzes in leerdoelen te bereiken en het aanbod voor deze
leerlingen binnen het regulier programma te optimaliseren.
Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband krijgen.
In het OPP wordt in ieder geval omschreven:
 de verwachte uitstroombestemming van de leerling;
 de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming in de vorm van belemmerende en
bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling;
 een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen
van het regulier programma.
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Toekomst
Ontwikkeling organisatie, taken en overlegvormen
Een aantal zaken moet nog verder uitgewerkt. Zo zijn de taken en rollen van de ib’er m.b.t. het jonge kind (0-4
jaar) onderwerp van gesprek. Samen met de coördinator opvang en collega’s binnen de stichting wordt gezocht
naar de meest passende aanpak hierin.
Daarnaast is de veranderende organisatie en de daarmee samenhangende rol van de ib’er een belangrijk
ontwikkelonderwerp. Dit komt terug binnen het eigen kindcentrum en op stichtingsniveau.
Wij laten ons hierbij inspireren door o.a. onderstaande zaken uit het boek ‘De toekomst van de
internbegeleider’ van Luc Greven (3e druk, 2018).
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