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A. Contactgegevens school 
Naam De Satelliet 

Straat + huisnummer Kometensingel 52 

Postcode en plaats 1033 BW 

Brinnummer 16IP 

Telefoonnummer (algemeen) 020-4930431 

E-mailadres (algemeen) satelliet.administratie@askoscholen.nl 

 

B. Onderwijskundig concept van de school 
 
 

Onderwijskundig concept   

 Dalton  

 Montessori  

 IPC x 

 Ontwikkelingsgericht   

 Jenaplan  

 Vrije School / Antroposofisch  

 Natuurlijk leren   

 Anders nl.   

 
 

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs  

 

1) Doel 

De school biedt een passende en veilige plek voor alle leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijs 

en sociaal-emotioneel functioneren, zolang dit binnen het vermogen van de school ligt.  

1.1 Hoe ziet dit er concreet uit? 

De school houdt de piramide van passend onderwijs aan, waarin de leerlingenzorg zichtbaar wordt gemaakt in verschillende 

niveaus. De niveaus die opgebouwd zijn in figuur 1 worden bij 2.1 verder uitgewerkt in rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van medewerkers binnen en buiten de school.   
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                                                                                                                                             Figuur 1 

 

1.2 Opbrengsten basis- en extra ondersteuning. 

We gaan ervanuit dat 80-85% van de leerlingen bij ons op school met het basisaanbod mee kan komen.  

Bij ongeveer 10-15% van de leerlingen zal er meer begeleiding nodig zijn om mee te kunnen komen met het regulier 

programma.  

En bij ongeveer 5% van de leerlingen zal er extra hulp nodig zijn en een plan op maat d.m.v. een arrangement 

/Ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt moeten worden om mee te kunnen komen op het regulier basisonderwijs (zie 

figuur 3).  

Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, zal er een verwijzing plaatsvinden naar een speciale (basis)school (zie 2.5).  
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Figuur 2 

 
 
 
 

 

 

D. Waarde en Trots 
We zijn trots dat de rollen, verantwoordelijkheden en taken binnen  de HGW cyclus op dit moment voor de leerkrachten 

helder zijn. Hieronder wordt per niveau aangegeven wat de rol, verantwoordelijkheden en taken van de leerkrachten zijn. 

2) Wat is hierin de rol van de leerkracht?                                                                                                                                    

De rol van de leerkracht is om alle leerlingen goed in kaart te brengen door het onderwijs doelgericht af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen.  

Om dit te bereiken heeft de leerkracht de volgende taken: 

 Op didactisch vlak monitoren welke doelen per vakgebied gehaald worden. 

 Op pedagogisch vlak inspelen op de behoeften van de klas en het individu. 

                   

2.1.1 Goed onderwijs in de klas (niveau 1) 

De leerkracht neemt de verantwoordelijkheid om doelgericht bezig te zijn en het onderwijs waar mogelijk zo passend mogelijk 

aan te bieden voor alle leerlingen. 

Dit ziet er concreet uit: 

 

De leerkracht monitort aan welke doelen gewerkt gaan worden: 

 De leerkracht geeft de lessen volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). 

 Per vakgebied wordt er gekeken welke SLO doelen gehaald moeten worden. 

 N.a.v. de doelen een kort plan van aanpak maken in LeerUniek; noteren welke leerlingen verrijking, basis of 
intensieve begeleiding nodig hebben. 
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 Per les wordt tevens gekeken welke leerlingen mee kunnen komen en welke leerlingen nog verlengde instructie 
nodig hebben.  

 Er wordt een planning gemaakt van verlengde/ verdiepende instructie van 3 x 30 minuten in de klassenmap. 

 Leerlingen vanaf groep 7 worden meegenomen in het bepalen aan welke doelen ze extra gaan werken. 

 Wekelijks evalueren of doelen bereikt zijn en aanpassingen maken in de klassenmap. 

 Na elk blok nieuwe doelen stellen en plan van aanpak aanpassen en daarop een planning maken in de klassenmap. 

  Invullen van ZIEN-vragenlijsten door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 en de leerlingen vanaf groep 5 vullen 
de leerlingen vragenlijsten van ZIEN in. 

 Invullen van KIJK! Registratie door de leerkrachten van de groepen 1 en 2. 
 

De leerkracht speelt in op de behoeften van de klas/ leerling op de volgende manier: 

 Gemaakte werk wordt nakeken en waar mogelijk met de leerlingen nabesproken. 

 Methode en niet-methode toetsen worden geanalyseerd en vanaf groep 7 nabesproken met de leerlingen. 

 Bevindingen van de leerlingen vanaf groep 7 worden besproken en meegenomen in hun kind-plan. 

 Bevindingen ZIEN/ KIJK! worden besproken met de coördinator passend onderwijs (CPO-er)/ intern begeleider tijdens 
de leerlingenbespreking die 2x per jaar plaatsvindt 

 Bevindingen groepsdynamiek en Citoresultaten wordt besproken met de CPO-er/intern begeleider tijdens de 
groepsbespreking die 2x per jaar plaatsvindt. 

 Leerkrachten maken een analyse en plan van aanpak in februari en juni.  

 Citoresultaten worden plenair besproken in februari/maart en juni/ juli.  

 Bevindingen worden met ouder(s)/verzorger(s) besproken tijdens het start-, rapport- en evaluatiegesprekken. 

 

2.1.2 Verlengde en begeleide instructie (niveau 2) 

De leerkracht biedt leerlingen verlengde instructie naast het basisaanbod. 

Dit ziet er concreet uit: 

De leerkracht monitort welke leerlingen er verlengde en verdiepende instructie nodig hebben: 

 Uit de doelen van LeerUniek wordt duidelijk of er verlengde instructie nodig is 

 Tijdens de directe instructie wordt duidelijk of een leerling meer behoefte heeft aan verrijking of verlengde 
instructie. 

  Uit de analyse van de CITO toetsen wordt duidelijk aan welke doelen gewerkt gaat worden en of er terug of vooruit 
getoetst moet worden.  

 Er wordt een planning gemaakt n.a.v. de citoanalyse en plan van aanpak in de klassenmap. 

 Bij plusleerlingen in de groepen 3 t/m 8 wordt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid ingevuld. 

 Bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt de Signaleringslijst ontwikkelingsvoorsprong ingevuld. 
 

De leerkracht speelt in op de behoeften van de klas/ leerling op de volgende manier: 

 Verlengde/ verdiepende instructie van 3 x 30 minuten wordt gegeven n.a.v. de doelen uit LeerUniek en CITO-analyse. 

 Verlengde instructie wordt gegeven aan leerlingen die uitvallen tijdens zelfstandig werken.  

 Bevindingen worden gedeeld met ouder(s)/verzorger(s) tijdens het start-, rapport- en evaluatiegesprek.  

 

2.1.3 Extra en uitdagende ondersteuning (zorgniveau 3) 
 

De leerkracht is verantwoordelijk voor de signalering van de extra behoeften van leerlingen wanneer de basisondersteuning 

niet voldoende is.   

Dit ziet er concreet uit: 

De leerkracht monitort welke leerlingen extra behoeften hebben: 

 Leerlingen die een E/ V score halen op Cito Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen of Spelling. 
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 Leerlingen die nog niet op AVI niveau zitten. 

 Leerlingen die een A/I halen op Cito Begrijpend lezen en Rekenen en Wiskunde.  

 Leerlingen die opvallend gedrag vertonen 

 Leerlingen die niet tot taakgericht werken komen. 

 Leerlingen die na een eerder gemaakte interventie van 6-8 weken de gestelde doelen niet haalt of moet aanpassen 
tot een hoger plan. 

 

De leerkracht speelt samen met de CPO-er/intern begeleider in op de extra behoeften van de leerlingen op de volgende 

manier: 

 Inzet plusklas voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. 

 Extra inzet Vreedzame school wanneer duidelijk wordt dat de groepsdynamiek extra aandacht nodig heeft. 

 Schakelklas/extra instructie of begeleide inoefening wordt ingezet voor leerlingen die een zetje in de rug nodig 
hebben (hoge D/ lage C- leerlingen). 

 Inzet Klassenkracht wanneer een groep extra aandacht nodig heeft in het navolgen van de schoolafspraken.  

 Inzet leesspecialist voor leesobservatie, diagnose en plan van aanpak. 

 Inzet rekenspecialist voor rekenobservatie, diagnose en plan van aanpak. 

 Inzet begeleider passend onderwijs voor gedragsobservatie, bevindingen en plan van aanpak 

 Inzet Leerlab 

 Leerlingen met sociaal-emotionele problemen worden besproken met de Ouder-Kind Adviseur. 

 Een aantal leerlingen waarvan de zorg groot is of nog vragen liggen worden besproken in het Zorgbreedte overleg 
waar orthopedagoog, OKA, beide intern begeleiders en de teamleider  bijzitten. Indien nodig kan hiervoor de 
jeugdarts of de leerplichtambtenaar worden uitgenodigd. 

 Starten met het maken van een groeidocument wanneer twee interventies van 6-8 weken niets heeft opgeleverd.  

 Leerling terugplaatsen naar niveau 2 wanneer de begeleiding voldoende heeft opgeleverd. 

 Ouder(s)/verzorger(s) worden meegenomen in het proces.  

 Vijf keer per jaar vinden er coach- en adviesgesprekken plaats waarin leerkrachten een casus van een leerling in 
mogen brengen. De CPO-er/ intern begeleider zal twee casussen uitkiezen die besproken worden volgens de 

incident- of roddelmethode. 
 

2.1.4 Onderwijs op maat (zorgniveau 4) 

 

De school biedt extra hulp door het inzetten van arrangementen wat bekostigd wordt door extra ondersteuningsbudget 

vanuit het Samenwerkingsverband (SWV).  

Samen met de intern begeleider, leerkrachten, ouder(s)/ verzorger(s) en specialisten wordt gekeken welke extra 

onderwijsbehoefte de leerling nodig heeft in de vorm van een arrangement. 

Dit ziet er concreet uit: 

De leerkracht en intern begeleider zetten de volgende stappen: 

 Het groeidocument wordt door de leerkracht ingevuld en de CPO-er/intern begeleider vult aan waar nodig. Dit 
document is te vinden onder kopje ‘plannen’ bij de desbetreffende leerling.  

 Ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd om het oudergedeelte in te vullen. 

 Alle leerlingengegevens (notities, plannen, PDO’s, onderzoeksverslagen, etc.) die nodig zijn voor de aanvraag van een 
arrangement worden verzameld door de intern begeleider. 

 De aanvraag wordt door de intern begeleider met de ouder(s)/ verzorger(s) en leerkracht(en) doorgenomen.  

 Ouders ondertekenen het groeidocument voor akkoord d.m.v. een toestemmingsformulier. 

 Het groeidocument wordt besproken met het managementteam. 

 De CPO-er/intern begeleider zet alles in werking na goedkeuring managementteam. 
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De arrangementen worden ingezet wanneer: 

Interventies binnen de groep niet hebben geleid tot verbetering van leerprestaties, gedrag, werkhouding, concentratie; 

Er sprake is van een meer complexe ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld combinaties van moeilijk leren, adhd, dyslexie, 

autisme); 

Leerlingen met ernstige rekenproblemen die ondanks gerichte aanpak binnen het rekenprotocol onvoldoende vorderingen 

boeken; 

Uit het School Ondersteuningsplan (SOP) blijkt dat de school dit (nog) niet kan realiseren in de basisondersteuning. 

 

Voorwaarden voor extra ondersteuning (inzet arrangement) zijn: 

Er zijn (groeps-)interventies (niveau 3) ondernomen, maar deze hebben niet voldoende resultaat opgeleverd.  

De HGW stappen die zijn ondernomen zijn vastgelegd in een Groeidocument binnen ParnasSys (met OPP) gemaakt; 

Er is een arrangement opgesteld waarin concrete doelen zijn opgenomen, evaluatie is gepland en er is een relatie gelegd met 

te maken kosten; 

Ouders, leerling en leerkracht betrokken zijn bij het opstellen van het arrangement en ouders toestemming gegeven hebben 

voor het uitvoeren van het arrangement. 

Het managementteam goedkeuring heeft gegeven. 

 

Extra ondersteuning/ uitvoering van arrangement kan bestaan uit: 

Nader onderzoek doen om beter zicht te krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling,  

Individuele of groepsbegeleiding op maat inzetten (door internen of externen),  

Een ontwikkelingsperspectief of eigen leerlijn opstellen en daar begeleiding bij geven; 

Deskundigheidsbevordering in het team t.a.v. de specifieke onderwijsbehoeften,  

Speciale materialen aanschaffen, 

Speciale voorzieningen in het gebouw realiseren. 

 

Wanneer de extra ondersteuning voldoende heeft opgeleverd wordt leerling teruggeplaatst naar niveau 2 of 3.  

 

2.5 Verwijzing speciaal (basis)onderwijs. 

Wanneer de tot nu toe geboden extra hulp te weinig heeft opgeleverd. Wordt er in samenspraak met ouder(s)/ verzorger(s), 

IB, leerkracht en het MT, advies aangevraagd voor deze leerling, Dat wordt gedaan bij een onafhankelijke onderwijsadviseur 

van het Samenwerkingsverband (SWV).   

Dit ziet er concreet uit: 

De leerkracht en CPO-er/intern begeleider zetten de volgende stappen: 

 Bespreken met ouder(s)/verzorger(s) en externen de uitkomst van de arrangementen en geven de 
handelingsverlegenheid ondanks extra arrangement binnen de school aan.  

 Ouder(s)/ verzorger(s) en leerkracht(en) worden door de intern begeleider meegenomen in de aanvraag voor het 
speciaal (basis)onderwijs wanneer ouders hierin meestemmen.  

 Ouder(s)/ verzorger(s) vullen toestemmingsformulier in. Deze is te vinden op het www.swvamsterdamdiemen.nl 

 CPO-er/ Intern begeleider verzamelt alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag en mailt dit naar het SWV 
onder mailadres:  

  Wanneer ouders er niet in mee instemmen om een Toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor verwijzing naar 
een andere school dan hebben zij vijf dagen de tijd om aanvullingen te doen op het groeidocument met daarin hun 
bevindingen. Daarna zal de intern begeleider de aanvraag zonder toestemming van ouders opsturen naar het SWV.  

 In samenwerking met de adviseur van het SWV wordt er voor deze leerling naar de meest passende school gezocht. 
Komen partijen er samen niet uit dan is het advies van het SWV bepalend. 
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E. Feiten en aantallen 
 

Omdat de nadruk de afgelopen jaren vooral op niveau 3 en 4 heeft gelegen en minder op niveau 1 en 2 merken we dat dit effect 

heeft gehad op de uitstroom naar het S(B)O. Op dit moment en voor de komende jaren wordt er geïnfesteerd op niveau 1 en 2 door 

leerkrachten te ondersteunen op didactisch en pedagogisch vlak; inzet expliciet directe instructie (EDI) en Positive Behavior Support 

(PBS).  

 

Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO 
 

 Schooljaar 

Aantal leerlingen naar: 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Speciaal basisonderwijs  1 1 3 1 5  

Aantal leerlingen naar: 
Speciaal onderwijs  

vanwege 

       

Visuele beperkingen 
(voorheen cluster 1) 

       

Taalontwikkelingsstoornissen 
en / of auditieve beperkingen 

(voorheen cluster 2) 

 1    2  

Lichamelijke beperkingen, 
zeer moeilijk lerenden, 

langdurig zieken of een 
combinatie daarvan 
(voorheen cluster 3) 

       

Psychiatrische problematiek 
en / of ernstige 

gedragsproblematiek 
(voorheen cluster 4) 

  2   3  

 

Extra ondersteuning binnen de basisschool 
 Schooljaar 

Aantal  2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Leerlingen met een arrangement 

vanwege:   
 

- Visuele beperkingen 
(voorheen cluster 1)  

       

- Taalontwikkelingsstoornissen 
en/ of auditieve beperkingen 
(voorheen cluster 2) 

 1 2 3 9 12  

- Lichamelijke beperkingen, 
zeer moeilijk lerenden, 
langdurig zieken of een 
combinatie daarvan 
(voorheen cluster 3) 

    2 2  

- Psychiatrische problematiek 
en / of ernstige 
gedragsproblematiek 
(voorheen cluster 4)  

 7 5  20 27  
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- lln met individueel 
arrangement 

   5 20 27  

- groepsarrangementen    2 3 2  

- andersoortige inzet 
arrangement 
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F. Basisondersteuning 
 
 

Beoordeling inspectie  

Algemeen voldoende 
 

Ontwikkelpunten OP2 volgens inspectiekaart die school in 2017/2018 heeft ingevuld. 
 

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning  

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en 
begeleiding 

- 

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar 
leerlingen vorm te geven 

+ 

3. Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend 
schoolklimaat. 

+ 

4. Kwaliteitszorg en ambitie 

4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke 
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

+ 

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

+ 
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Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school)  

 

 

Huidige situatie 

 

In 

ontwikkeling, 

beginfase 

In 

ontwikkeling, 

volop mee 

bezig 

In samenwerk-ing 

met: 

 

Niet van 

toepassing 

Nemen we mee 
in schoolplan / 

jaarplan,  
in schooljaar… 

 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen 

gedurende de gehele schoolse periode. 
   

KIJK! 
ZIEN 

LeerUniek 
 2019-2023 

De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op 

verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te 

signaleren.    

KIJK! 
ZIEN ll-vragenlijst 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

LeerUniek 

 2019-2023 

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige 

leesproblemen/dyslexie. De protocollen worden toegepast. 
   

Leesprotocol 
Dyslexie 
Het ABC 

Leescoördinator 

 2019-2023 

De school heeft goed bruikbare protocollen op het gebied van ernstige reken-

wiskunde problemen / dyscalculie. De protocollen worden toegepast 
  x 

Nu nog Praktijk 
Minerva 

 2019-2023 

De school heeft goed bruikbare protocollen voor medisch handelen en veiligheid. 

De protocollen worden toegepast.  
   ??  2019-2023 

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school 

ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders. 
  x 

Onderwijskundig 
adviseur via ASKO 

 2019-2023 
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De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te arrangeren of 

te verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen stellen, planmatig 

uitvoeren en gerichte evalueren centraal staat. Deze met name HGW.   x 
Onderwijskundig 
adviseur via ASKO 

 2019-2023 

De leerkrachten zijn in staat om de belemmerende en stimulerende factoren die van 

invloed zijn op de ontwikkeling van een leerling, te kunnen herkennen, maar vooral 

ook gebruiken om resultaatgerichte ondersteuning te kunnen inzetten. 

Op dit 
moment 
houdt de 

school zich 
bezig met 
expliciete 

directe 
instructie. 

x  

Samen met IB 
wordt de volgende 

stap gezet naar 
meer differentiatie 
op niveau 1 en 2. 

 2019-2023 

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal 

emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te begeleiden dat 

zij kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. 

 x  

Op dit moment 
wordt er een 

gedragsprotocol 
geschreven waarin 

het sociaal 
emotioneel 

functioneren wordt 
meegenomen. 

 2019-2023 

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het 

leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft. 

   

Op niveau 4 
worden er op een 

cyclische wijze 
samen met de IB en 
LK. gesprekken met 

ouders gevoerd. 

 2019-2023 

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het 

realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de leerlingen naar 

de basisschool.  x  

Dit wordt Eigen en 
Wijzer bij het 

oprichten van een 
IKC. 

 2019-2023 

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool of 

SBO/SO is er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-gegevens) naar de 

andere school.    

Via ELK en BRON en 
via telefonisch 

contact bij 
bijzonderheden. 

 2019-2023 

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het 

S(B)O, de steunpunten die belast zijn met het arrangeren van extra ondersteuning, 

e.a. om leerlingen ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen blijven 

ontwikkelen.  

   

SWV Amsterdam-
Diemen 

Kindkansteam 
OKT GGD 

Leger des Heils 
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Lokaal PO 
Praktijk Rood 
Praktijk VIS 

Praktijk Minerva 
Praktijk OpStap 

Werkstudent 
Het ABC 

Family Support 
Opvoedpoli 
ArkinZorg 
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G. Extra Ondersteuning 
 

Omstandigheden Voorbeelden  Stimulerende factoren  Belemmerende factoren 

Gebouw  

 

Aanpassingen lift / toilet, 
aparte ruimtes, 
bereikbaarheid 

Er zijn diverse aparte ruimtes 
(open en gesloten) waarin gewerkt 
kan worden met individuele en 
groepjes leerlingen. 

De school heeft een begane grond 
met veel hoogte verschillen en en 
een verdieping die alleen 
toegankelijk is met de trap.  
 

Aandacht en tijd  

 

Beschikbare extra 
menskracht, structureel 
ingeroosterde 
kindgesprekken, 
combinatiegroepen, 
groepsgrootte etc.) 

In groep 7 en 8 worden er 
structureel kindgesprekken 
ingeroosterd om de leerlingen 
zoveel mogelijk te betrekken bij de 
kernprocedure.  
De groepsgrootte is nooit groter 
dan 28 leerlingen. Het gemiddelde 
is 25 leerlingen.  
Er zijn diverse ambulante 
medewerkers in de school (2 
IB’ers, lees- en rekenspecialisten, 
3 MT leden,  
Er zijn geen combinatiegroepen. 

Er is geen gedragsspecialist intern 
aanwezig. 

Schoolomgeving  

 

Buitenspeelmogelijkheden,  
Verkeer rondom de school 

De school heeft 2 pleinen waarop 
leerlingen kunnen buitenspelen. 
De pleinen zijn afgesloten met een 
hekwerk. 

Veel ouders brengen hun kind met 
de auto naar school waardoor het 
voor de fietsers en voetgangers soms 
gevaarlijke situaties oplevert.  

Leerling populatie 

 

Specifieke kenmerken 
vanuit voedingsgebied, 
taalachterstand, SES, 
armoede 

Ouders zijn heel behulpzaam. 
Willen graag iets voor elkaar en 
voor de school betekenen. 

Er komen veel leerlingen binnen met 
een spraak-taalachterstand. 
Een deel van de ouders kampt met 
opvoedproblemen. 
Een aantal ouders zitten in de 
schuldhulpverlening. 

Teamfactoren 

 

Specifieke inhoudelijke 
teamontwikkeling, 
scholing, 
teamsamenstelling, 
wisselingen  

Het team houdt zich bezig met 
Expliciete directe instructie (EDI). 
De onderbouw houdt zich bezig 
met het ontwikkelen van 
thematisch werken. 
Er wordt gekeken naar een nieuwe 
leesmethode van groep 4 t/m 6. 
Er komt een nieuwe wereld in 
oriëntatiemethode (IPC). 
Er wordt nagedacht over het 
invoeren van  PBS (positive 
behavior support)  

Kijken naar de mogelijkheden en 
werkdruk. Wat wordt wanneer 
geïmplementeerd? 

Leerkrachtfactoren  

 

Specialisaties, (te 
verwachten) uitval, 
wisselingen)  

Er is een ICT’er, leesspecialist en 
rekenspecialist. 

Het lerarentekort is voor de school 
een belemmering evenals het 
behouden en opleiden van de 
specialisten. 

Wijkgerichte 

samenwerking 

Mogelijkheden rondom 
kennisdeling, bereidheid / 
afspraken tot onderlinge 
overname van leerlingen 
wanneer nodig 

Er zijn afspraken in de wijk over 
wanneer een leerling in het 
schooljaar (zonder verhuizing) 
over wil stappen naar een andere 
school in de wijk.  
 
 

Wanneer er een plek voor een 
leerling met externaliserend gedrag 
gezocht moet worden die nog wel op 
de reguliere basisschool thuis hoort 
verloopt het proces moeizaam. Alle 
zeilen moeten dan bijgezet worden 
om een school in de buurt te vinden 
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die wel de specifieke begeleiding in 
huis heeft. En dan start pas de 
onderhandeling. 

Mogelijkheden inzet 

extra ondersteuning 

Organisatie van extra 
ondersteuning / 
arrangementen, 
bekostiging 

Er is vanuit het 
samenwerkingsverband jaarlijks 
een bedrag beschikbaar voor extra 
ondersteuning.  
 
 

Het kost heel veel werk en tijd om 
dit geld in te mogen zetten. 

Anders 

 

  
 
 

 

 

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de 

school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 

Bijvoorbeeld: begeleider passend onderwijs / OKA / 

OKT / Psychologen / HB coördinatoren / 

verrijkingsgroepen / aanbod voor leerlingen die 

uitstromen naar praktijkonderwijs /  experts master 

SEN / trainingen op sociaal emotioneel vlak / 

ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie fysiotherapeut / 

logopedie / steunpunt autisme  

OKA 
Leesspecialist 
Rekenspecialist 
Expert master SEN interne begeleiding 
Remedial teaching  
Expert hoogbegaafdheid  
Ontwikkelingsperspectief  
Dyslexie ondersteuning door het ABC 
Dyscalculie ondersteuning door praktijk Minerva 
Kind en Motoriek 
Speltherapeut vanuit Family Support 
Steunpunt autisme 
Semmie-training 
Ergotherapie door praktijk Op Stap 

Welke vaste samenwerkingspartners kent de 
school, wanneer het gaat om leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften?  
 
 

 

  
Meerdere keuzes mogelijk 
 

 Samenwerkingsverband PO 
Amsterdam Diemen  

x 

 OKT / OKA  x 

 Bureau leerplicht  x 

 Bureau jeugdzorg  x 

 VVE  x 

 Ondersteuning passend 
onderwijs (SPO West / Lokaal 
PO)  

x 

 
 

 Altra  

 ABC x 

 Bascule   

 Bovenschoolse voorziening 
voor begaafdheid  

x 

 Bureaus in relatie tot 
echtscheiding  

 

 Bureaus sociaal emotionele 
ondersteuning  

x 

 Cluster 2  x 

 Cordaan   

 Ergotherapeut x 

 Fysiotherapeut  x 
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 GGD / Schoolarts  x 

 GGZ  x 

 Kabouterhuis  x 

 Leerlingvervoer   

 OBA  x 

 PIT  x 

 Politie / Wijkagent  x 

 RID   

 Samen Doen  x 

 Steunpunt Autisme  x 

 Veilig thuis / JBRA  x 

 Zorgstudent  x 

 Anders nl.  Family Support 
ArkinZorg 
Opvoedpoli 
Praktijk VIS 
Praktijk Rood 
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H. Ontwikkeling en ambities 
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning (t.a.v. ontwikkeling van de leerling en m.b.t. 
Handelingsgericht werken) binnen de school.  

De komende jaren zal het werken met het EDI-model verder worden ingevoerd. Het accent zal hierbij verschuiven naar het 
evalueren van de resultaten van de les, de toets of de CITO en deze mede bepalend laten zijn voor het handelen van de 
leerkracht. Met het verschuiven van de aandacht naar de niveaus 1 en 2 zal het handelen van de leerkracht centraal staan en 
zal gezocht worden op welke wijze een eventuele interventie op niveau 3 en 4 door de leerkracht kan worden uitgevoerd. Wat 
heeft de leerkracht nodig om dit kind de ondersteuning te bieden die nodig is? 
 
Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling zal de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan, als aanvulling op de 
Vreedzame School zal het team getraind worden in PBS waardoor dit een gezamenlijke grondhouding wordt van waaruit wij 
lesgeven en zorg bieden. 
 
Binnen de zorgstructuur al het accent licht verschuiven, meer aandacht zal gaan naar de leerkracht en hoe deze de hulp die 
een kind nodig heeft kan bieden. 
 
Op het moment dat een groeidocument start of een kind naar niveau 3 zorg gaat zal systematisch interveniëren en volgen én 
de gesprekkencyclus met ouders speerpunt zijn van de IB. 
 
 
 
 

 

 

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar 
schoolplan/jaarplan. 

Scholing EDI en klassenbezoeken door IB en MT 
Scholing PBS en drijfveren voor/van het team 
Invoeren nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen 
Scholing voor specialisten binnen het team 
 
 
 
 

 

   

I. Grenzen aan het onderwijs 
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding, 
beargumentering, alternatieven.  
 

Wij vinden het belangrijk een prettige en veilige school te zijn waar kinderen, ieder op zijn eigen niveau, zich kunnen 
ontwikkelen. Wij moeten hierbij steeds een afweging maken tussen het individueel belang van één leerling en het algemene 
belang van de groep. Dat maakt het onmogelijk al onze grenzen en mogelijkheden te beschrijven. Deze grenzen hangen af van 
de groepsgrootte, het aantal kinderen in een groep dat extra zorg ontvangt, de expertise die op dat moment in school 
aanwezig is, de hulpvraag van de leerkracht én de mogelijkheden van de leerkracht of de ondersteunende zorg. In grote lijnen 
komen onze grenzen neer op het volgende: 
 
Voor kinderen die rolstoelafhankelijk zijn of een dusdanige lichamelijke beperking hebben dat ons schoolgebouw niet voldoet 
kunnen wij geen onderwijs bieden. De school is een verzameling van aan elkaar gebouwde delen met hoogteverschillen en de 
verdieping is uitsluitend via een trap te bereiken. 
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Voor kinderen met psychiatrische of ernstige psychische  problematiek, externaliserend of internaliserend gedrag hebben wij 
onvoldoende expertise. Door de groepen van gemiddeld 24 leerlingen kunnen wij deze kinderen onvoldoende zorg bieden én 
de overige kinderen in de groep onvoldoende veiligheid. 
 
Indien ouders geen medewerking verlenen aan onderwijs en de extra zorg die soms nodig is voor hun kind kan het zijn dat wij 
onze grens bereiken. 
 
Als de zorg voor een leerling niet past binnen het aanbod op niveau 1 t/m 3 of eventueel niveau 4 maar dan met uitzicht dat 
dit op termijn terug zal kunnen naar 1-3 kunnen wij geen passend onderwijs bieden. 
 
Tot slot kan het zijn dat een kind is ‘uitbehandeld’ en dat extra ondersteuning voor bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie niet 
meer mogelijk is of niet dusdanig van meerwaarde is dat het middels een arrangement vergoed wordt. Dan zal een kind 
genoegen moeten nemen met een aanpak binnen de niveaus 1 en 2.  
 
 
 

 

 

 


