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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van  ‘Daltonacademie de Meiboom’ 
In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp onze school kan 

bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-

ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Samenwerkingsverband Stromenland legt van al haar 

scholen de profielen bij elkaar. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende  plek kunnen krijgen. 

Elke school van samenwerkingsverband Stromenland heeft in haar schoolondersteuningsprofiel 

beschreven: 

 Of zij voldoet aan de basiskwaliteit van de Inspectie die van iedere school verwacht mag 
worden (www.inspectie.nl), dus dat zij alle leerlingen goed onderwijs geeft, dat alle leerlingen 
zich veilig voelen op school en zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 Welke extra hulp zij kan geven aan een kind. 
 Hóe de school die extra hulp aan een kind geeft. 
 Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft. 

 
De basiskwaliteit van iedere school moet op orde zijn. In het schoolondersteuningsprofiel staat wat de 

mogelijkheden zijn van iedere school voor extra hulp. Dit betekent dat: 

 de extra hulp verschillend kan zijn per school; 
 daarom is een kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school; 
 de school waar het kind is aangemeld gaat, samen met de ouder/verzorger op zoek naar de 

beste plek voor hun dochter of zoon. Dit is de zorgplicht die de school heeft. 
 

Het samenwerkingsverband Stromenland zorgt dat er plek is voor alle kinderen.  

De school zelf schrijft het schoolondersteuningsprofiel op basis van de kaders die zijn vastgesteld door 

het Samenwerkingsverband Stromenland. De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft 

adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld door 

het bestuur van Conexus, de stichting waar onze school deel vanuit maakt.  

Dit schoolondersteuningsprofiel heeft in principe betrekking op de periode juli 2019 – juli 2022. Het is 

echter wel mogelijk dat het profiel op grond van ontwikkelingen wordt bijgesteld.  

Waar kunt u de ondersteuningsprofielen van de scholen in mijn wijk vinden en waar vind u informatie 

over het samenwerkingsverband? 

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op het door de bestuurder  van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Stromenland 2507 vastgestelde 

beleidsstuk “Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland”. Elke school heeft haar eigen 

schoolondersteuningsprofiel op de website staan. Meer informatie over het samenwerkingsverband: 

www.stromenland.nl  

 

http://www.stromenland.nl/
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Iedere school moet voldoen aan de 
basiskwaliteit. Daarnaast zijn er drie niveaus 
van ondersteuning:  

1. Basisondersteuning: geboden door de 
school op basis van afspraken in het 
samenwerkingsverband; 

2. Extra ondersteuning op school in de 
vorm van arrangementen vanuit het 
Samenwerkingsverband; 

3. Zware ondersteuning in de vorm van 
lesplaatsen in het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs. 

 

 

In dit ondersteuningsprofiel zet onze school onze mogelijkheden binnen de basisondersteuning op een 

rij. In de praktijk laten we zien dat we altijd bereid zijn om in samenspraak met ouders te onderzoeken 

of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Hierbij denken we vanuit 

mogelijkheden, maar realiseren wij ons tegelijkertijd dat we onze begrenzingen moeten kennen en 

vanuit onze verantwoordelijkheid hiernaar moeten handelen. We kijken hierbij naar: 

 De aanwezige deskundigheid binnen het team. 

 De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling. 

 De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft. 

 De mogelijkheden van het schoolgebouw. 

 De samenwerkingsrelatie met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
 

De deskundigheid van leraren en andere medewerkers op het gebied van specifieke 
onderwijsbehoeften, bepaalt vaak in eerste instantie het antwoord op de vraag of een school iets kan 
betekenen. De deskundigheid kan zowel bestaan uit behaalde diploma’s of certificaten als uit 
opgedane ervaring. De mogelijkheden van ons als school geven echter geen alomvattend beeld. De 
omgeving van de school, de populatie kinderen, het type hulpvragen en de terreinen waarin wij ons 
als school zelf verder in ontwikkelen is voortdurend in beweging. Vanuit het schoolbestuur Conexus 
en het samenwerkingsverband Stromenland werkt iedere school in een samenwerkend netwerk van 
voorzieningen, waarbij we er allemaal op gericht zijn de ontwikkeling van het kind maximaal te 
ondersteunen.  

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. In dit 
schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort getypeerd. In hoofdstuk drie 
leggen wij uit welke ondersteuningsmogelijkheden wij als school binnen de basisondersteuning 
bieden.   
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2. Daltonacademie de Meiboom – een houtskoolschets  
 

De belangrijkste kenmerken van onze school op een rij in steekwoorden:  

- Onderwijsconcept: Dalton 

- Samenwerking met KION (peuteropvang) en 

Bindkracht 10 (naschoolse activiteiten) 

In het kader van doorgaande leerlijnen. 

- Basisgroepen, peuters,  1-3, 4-5 en 6-7-8, 

instructiegroepen, voornamelijk op leerjaar 

Leerpleinen. 

- Taal is de spil van ons onderwijs. In de ochtend 

focussen we op de kernvakken en in de middag 

werken we  thematisch aan WO onderwijs en 

21-eeuwse vaardigheden. 

- Leerlijnen met ik-doelen met het kindportfolio 

(www.kindportfolio.online) als middel.  

- Kindgesprekken en kind-oudergesprekken zien 

wij als basis voor de samenwerking met ouders 

als partners. Wij zien ouders als eerste 

verantwoordelijkheden voor hun kind. We 

verwachten van ouders aanmoediging voor ontwikkeling richting kinderen en team van de 

Daltonacademie. 

- Kwaliteitsinstrument: www.onderwijskwaliteit.online staat centraal om de kwaliteit van ons 

onderwijs in beeld te brengen. 

- Leerlingen volgen we met CITO leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen; KIJK en de 

KIVA monitor 

Uitgebreide informatie over onze school kunt u vinden in onze schoolgids en op onze website 

www.demeiboom.nl .   Als school voldoen wij aan de basiskwaliteit (basisarrangement van de Inspectie 

van het Onderwijs). Zie www.inspectie.nl 

De uitstroomgegevens groep 8 van onze school zijn te vinden in de schoolgids. Ook vindt u meer 
informatie bij ‘scholen op de kaart’. 

 

  

http://www.kindportfolio.online/
http://www.onderwijskwaliteit.online/
http://www.demeiboom.nl/
http://www.inspectie.nl/
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3. Basisondersteuning nader ingevuld 
 

Kaders vanuit Samenwerkingsverband Stromenland 

Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt rondom 
basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle schoolbesturen zich. 
Deze basisafspraken zijn: 

- Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de 
inspectie. 

- Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het niveau van 
basisondersteuning op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het 
samenwerkingsverband. 

- Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle 
schoolbesturen in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe. 

- Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de ambities van 
passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de basisondersteuning en, als deze 
gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan. 

 
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland wordt 
onderstaand kader gehanteerd, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental 
uitgangspunten. 
 

Invalshoek Uitgangspunten 

I  Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied van 
ondersteuning. 

 2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 
 

 3. We werken handelingsgericht en 
opbrengstgericht. 

 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 
 

II Een preventieve aanpak in de groep 5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen 
continu. 

 6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen. 

 7. We werken constructief samen met ouders en 
leerlingen. 

III Lichte ondersteuning in de groep 8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op 
het gebied van onderwijs, opvoeden en 
opgroeien. 

 9. We beschikken over een aanbod voor lichte 
interventies. 

IV Consultatieve ondersteuning en 
samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit 
eigen verantwoordelijkheid. 

 
 
 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het vervolg van dit 
hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school. 
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I Een stevige basis in de school 

1.We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning 

Interne ondersteuningsstructuur 

 Als school kennen en hanteren we de ondersteuningsroute van het samenwerkingsverband. 
In dat kader wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid vanuit het platform om preventieve 
zorg in de vorm van consultatie in te roepen. Daarvoor wordt expliciete toestemming van de 
ouders/verzorgers gevraagd. Ook andere vormen van ondersteuning worden vanuit passend 
onderwijs, samenwerkingsverband en platform, geleverd, maar deze overstijgen het niveau 
van basisondersteuning en worden dan ook niet in dit document beschreven. 

 Als we als school ondersteund willen worden door het platform, leggen we in eerste instantie 
contact met de onderwijsondersteuner. Deze is vanuit ons als school ons eerste 
aanspreekpunt binnen het platform. 

 Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

 
Er worden een vast aantal fases binnen de 
ondersteuningsstructuur op school gehanteerd.  
Fase 1: 
Leerkracht – ouder 
In deze fase vindt de eerste signalering plaats.  
Het gaat in deze fase om kleine hulpvragen, waar een 
oplossing gauw gevonden wordt. De leerkracht 
documenteert de hulpvraag van de leerling en brengt indien 
nodig de intern begeleider hiervan op de hoogte.  
Fase 2: 
Leerkracht – ouder – intern begeleider 
Het kan voorkomen, dat een hulpvraag over een leerling niet 
zomaar oplosbaar is. De signalen houden aan. In deze fase 
komt het voor, dat er een gesprek wordt gepland met de 
ouders. Dit vindt plaats op school met de 
instructieleerkracht, de ouders en de intern begeleider. De 
specifieke onderwijsbehoefte voor de leerling worden in 
kaart gebracht.  
Fase 3: Intern ondersteuningsteam 
Directeur – intern begeleider – SMW - DSAV   
Wekelijks is er een bespreking tussen de directeur en de 
intern begeleider. Hierin worden lopende casussen 
besproken en nieuwe casussen ingebracht. Er volgt een 
besluitvorming over het vervolg of er een opschaling moet 
plaatsvinden. Daarna bespreekt de IB-er de casussen waar 
nodig met Schoolmaatschappelijk Werk en of DSAV. 
Fase 4: Brede school ondersteuningsteam (BSOT) 
Directeur – intern begeleider – schoolmaatschappelijk werk 
– onderwijsondersteuner SWV – JGZ (- DSAV) 
Wanneer de school niet in staat is antwoord te geven op de 
ondersteuningsvraag of te voldoen aan de 
onderwijsbehoefte van de leerling wordt deze leerling 
besproken in het Brede school ondersteuningsteam (BSOT).  
 

     

 
Wat te doen als u zich 
zorgen maakt over uw 
kind? 
 

 
 
 
 

 
U komt er samen met de 
leerkracht niet uit. 
Of de zorg is op een 
ander gebied dan het 
leren. 
 

 
 
 
 

 
Er is nog geen antwoord 
op uw hulpvraag. 
 

 
 
 
 
 

 

Praat er over met de 

leerkracht 

Deel uw zorg met het 

Brede School 

Ondersteuningsteam 

Ga in gesprek met 

de intern 

begeleider 
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 We voeren drie keer per jaar groepsgesprekken, waarbij de IB’er met de 
groepsleerkracht(en) van de basisgroepen 1-2-3, 4-5 en 6-7-8 de groep doorspreekt met het 
oog op gerichte aanpak van de groep als geheel.  

 Daarnaast zijn er drie keer per jaar leerlingenbesprekingen . Daarbij zijn zowel instructie- als 
basisgroepleerkrachten aanwezig van de betreffende basisgroepen. Deze besprekingen 
worden van tevoren gepland in de jaarkalender. 

 Daarnaast worden periodiek, afhankelijk van de noodzaak, gesprekken gevoerd tussen IB’er 
en instructieleerkracht(en) over leerlingen afzonderlijk.  

 Binnen onze school is de instructieleerkracht eerste aanspreekpunt als het gaat om 
vraagstukken rondom ondersteuning van leerlingen. De instructieleerkracht overlegt tijdig 
met de IB-er over zorgen en vragen met betrekking tot een leerling en een noodzakelijke 
aanpak. 

 

BSOT 

 Als uit analyse van observaties en de toets gegevens blijkt dat het reguliere aanbod niet 
toereikend is, kan over worden gegaan tot het aanmelden voor het BSOT (Brede School 
OndersteuningsTeam). In dit team zitten, behalve medewerkers van school, ook ketenpartners 
(zie hoofdstuk IV). Er is een vrije stoel beschikbaar, waar ook ouders de mogelijkheid hebben 
om een externe deskundige in te schakelen. 
 
Dit team komt samen met de ouders bij elkaar om vanuit een brede invalshoek te zoeken naar 
passende ondersteuning voor het kind en eventueel het gezin.  Uitgangspunt is het 
groeidocument met eventuele andere onderzoeksverslagen.  Hieruit volgt een plan van aanpak 
voor de juiste ondersteuning voor het kind.  

 
 

Externe ondersteuningsstructuur vanuit het Samenwerkingsverband 

 Vanuit het samenwerkingsverband Stromenland heeft de school de beschikking over een 
onderwijsondersteuner voor advies en consultatie. Als dit een individueel kind betreft licht de 
school ouders van te voren in. 

 Een groeidocument wordt opgesteld als een leerling ingebracht wordt in het BSOT en wanneer 
er een ondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband voor de leerling wordt gedaan.  

 De leerkracht en intern begeleider stellen een groeidocument op bij zorg en lichte 
ondersteuning. Een groeidocument wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief plan) met een 
uitstroomperspectief als een kind op 2 of meer vakgebieden een eigen leerlijn heeft. 

 De school ontvangt vanuit het samenwerkingsverband vouchergelden. Dit zijn financiële 
middelen van waaruit preventief, laagdrempelig, lichte ondersteuning kan worden ingekocht. 
De school maakt op basis van een schoolanalyse van de hulpvragen van kinderen en ouders 
een afgewogen keuze om deze middelen effectief in te zetten. De voucher, een bedrag per 
school en per jaar zet de school in op basis van beleid.  

 Contacten met externe ondersteunings- en hulpverleningsorganisaties verlopen altijd in 
overleg met de IB-er. 
 

Als we op school niet in staat zijn om in de speciale behoefte van een leerling te voorzien, zoeken we 
samen met de ouders naar een andere school of onderzoeken of het speciaal (basis)onderwijs een 
optie is. De procedure rond dit traject laten we hier buiten beschouwing,. Meer informatie is te vinden 
op www.stromenland.nl 
 
 

http://www.stromenland.nl/
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2.We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

 Als school beschikken we over de anti-pestmethode KIVA. Daarmee geven we vorm aan de 
wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en tegengaan van 
pesten (Wet veiligheid op school). Al onze medewerkers werken met deze KIVA methode.  

 Als team werken we volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te 
bevorderen. Daarvoor hanteren we uitgangspunten en procedures van KIVA.  

 We hanteren als school een leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd. Onze school hanteert daarvoor de KIVA monitor. 
Deze wordt tweemaal per jaar afgenomen. 

 Systematisch bekijken we de sociogrammen met het oog op groepsontwikkeling zoals die in 
de KIVA-monitor naar voren komen.  

 In het kader van KIVA werken we met steungroepen voor kinderen die gepest worden. 

 Om de sociale veiligheid op de speelplaats te vergroten zijn tijdens de pauze alle 
leerkrachten buiten. 

 Twee keer per jaar organiseren we op school de sociale vaardigheidstraining met Samen 
Sterker. 

 Daarnaast wordt er een stroomschema/plan in ontwikkeling met betrekking tot (on)gewenst 
gedrag van leerlingen en ouders opgesteld. Dit document wordt door MR en leerkrachten 
bekeken en vervolgens vastgesteld. (streven begin 2019-2020 een eerste definitieve aanpak 
te hebben vastgesteld die ook uitgevoerd kan worden). 

 

3.We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. 

 Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken en passen 
deze toe, te weten: 

o Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal. 
o Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding, zoals 

geënt op het systeemdenken. 
o De leerkracht doet er toe. 
o Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 
o Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 
o Het handelen is doelgericht. 
o De werkwijze is systematisch en transparant. 

 Als teamleden hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met hun onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen. 

 Als teamleden staan we open voor feedback, we reflecteren op onze eigen rol en trekken daaruit 
conclusies voor ons individuele en gezamenlijke handelen. 

 We zijn daadkrachtig. 

 Als teamleden helpen we elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte vaardigheden door 
te ontwikkelen, door diverse vormen van professionalisering, maar vooral ook in en om onze 
eigen werkvloer. 

 We evalueren als team jaarlijks de inzet en opbrengsten van de ondersteuning aan leerlingen en 
leggen dit ook vast. Dat geldt ook voor de middelen en faciliteiten die we vanuit het platform 
hebben ontvangen, in de vorm van preventieve zorg (is basisondersteuning) en/of in de vorm van 
arrangementen (is extra ondersteuning). 

 Jaarlijks evalueren we de werkwijze en de resultaten van het BSOT.  

 IB-er en directeur bezoeken regelmatig instructie- en begeleidingsactiviteiten in de basis- en 
instructiegroepen. Wanneer gewenst kan de IB-er school-video- interactie begeleiding 
toepassen. De directeur volgt hiervoor een opleiding. 
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4.We dragen leerlingen zorgvuldig over. 
De school heeft een privacyreglement. Dit is te vinden op onze website. Er zijn verschillende 
overdrachtsmomenten en instrumenten, ouders hebben recht op de informatie en er is toestemming 
nodig van ouders om de informatie te delen. 
 

Wanneer Welk instrument * 

Van voorschool (peutergroep, 
kinderdagverblijf) naar basisschool 

AKIB ( ‘Alle kinderen in beeld'), eventueel met 
de aanvullende vragenlijst. 

Van basisschool naar basisschool (bijv. bij 
verhuizing) 

Onderwijskundig rapport en OSO 

Van basisschool naar Speciaal (basis) 
Onderwijs 

Onderwijskundig dossier en OSO 

Van basisschool naar voortgezet 
onderwijs 

Onderwijskundig rapport en OSO 

 
*Naast deze digitale overdracht is er in veel gevallen een warme overdracht tussen de medewerkers 
die met het kind hebben gewerkt of gaan werken. Dit is altijd met medeweten van de ouders. 
 

 Bij een (tussentijdse) aanmelding wordt een gesprek gevoerd tussen school (intern begeleider) 
en ouders, en waar mogelijk gelet op de leeftijd ook met de leerling zelf. Indien van toepassing, 
met name bij tussentijdse aanmelding, wordt na toestemming van de ouders informatie 
opgevraagd bij de vorige school. 

 Voor alle leerlingen vindt een (informatie) overdracht plaats. Dat geldt voor de overgang vanuit 
de voorschoolse voorziening en bij de overgang naar een andere school. Ouders worden hierover 
vooraf geïnformeerd c.q. hierover benaderd om toestemming te verlenen. Bij tussentijdse 
overgang naar een andere school stellen we een onderwijskundig rapport op om te zorgen voor 
een zo goed mogelijke overgang. 
In de praktijk lopen we er regelmatig tegenaan dat leerlingen opeens, door bijvoorbeeld een 
gedwongen verhuizing, bij ons op school geplaatst ‘moeten’ worden. Dit is dan wenselijk in het 
belang van het kind of door de situatie. Specifieke en bruikbare informatie voor de praktijk vanuit 
de school waar de kinderen dan vandaan komen is dan regelmatig erg laat. 

 Leerlingen met (veronderstelde) extra onderwijsbehoeften worden middels een gesprek 
overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen als bij de 
overgang naar een andere school. In bepaalde gevallen kan ook het platform passend onderwijs 
daar een rol bij spelen, ook in en na overleg met de ouders. 
 

II Een preventieve aanpak in de groep 
 

5.We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. 

 Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde schooljaar, 
in de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de korte termijn, de 
zogenoemde tussendoelen. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s.  

 Onze leerkrachten bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het opstellen, 
uitvoeren en realiseren van plannen met een ter zake deskundige binnen de school. Dit gebeurt 
tijdens de groepsbesprekingen en de leerling besprekingen geleid door de ib-er. Waar nodig 
vinden incidentele besprekingen plaats over kinderen en de noodzakelijke aanpak met de ib-er. 
Halfjaarlijks bespreken we de resultaten op de Cito LOVS toetsen. De instructieleerkracht(en) 
bekijken de resultaten en trekken hun conclusies richting aanpak van de gehele groep en 
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bepaalde individuele leerlingen. De opbrengst van deze analyse wordt in tweede instantie 
besproken met de IB’er tijdens de halfjaarlijkse groepsbesprekingen. 

 We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch en begrijpend 
lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Dit doen we vooral met behulp van de methode 
onafhankelijke toetsen van het Cito LOVS. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen met behulp van observaties en de KIVA monitor.  

 Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de Kijk! registratie, naast de Citotoetsen voor taal 
en rekenen. 

 We hebben als doel om met onze leerlingen zogenoemde portfoliogesprekken te voeren. De 
invoering daarvan is een geleidelijk proces. Het is de bedoeling dat we vanaf groep 4 hiermee in 
2019-2020 starten. Leerlingen laten dan hun ontwikkeling zien door te werken middels het 
kindportfolio (www.kindportfolio.online). In het kindportfolio worden onder de kop: ‘Hoe gaat 
het’ de bevindingen van de leerkracht aan de hand van summatieve en formatieve toetsen 
weergegeven. Het portfolio vormt mede de input voor het gesprek dat met de ouders en het 
kind wordt gevoerd over de ontwikkeling van hun kind. 

 De basisgroepleerkracht en de instructieleerkracht  hebben omgang met de leerlingen van de 
eigen groep. Wij kijken breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de 
resultaten volgen, maar ook hoe het kind werkt (taakwerkhouding, concentratie, motivatie), 
alleen en met anderen, en hoe het kind zich gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar 
ook bij meer vrijere momenten als gym, handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken 
worden bij wijze van logboek opgetekend door de leerkracht in Esis. Als er sprake is van een 
vaker voorkomend  patroon is dat reden om dit te bespreken met het kind zelf en/of met de 
ouders. 
 

6.We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 

 Onze leerkrachten stemmen het onderwijs  (wat betreft aangeboden leerinhouden, inhoud en 
lengte van de  instructie, aard en omvang van de verwerkingsopdrachten, de onderwijstijd) af op 
de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Waar nodig werken kinderen in 
instructiegroepen op het eigen niveau. Dit kan per vakgebied verschillend zijn. In het groepsplan 
wordt gedifferentieerd naar ondersteuningsbehoeften voor wat betreft instructie en verwerking. 
Waar nodig wordt gewerkt met een individuele handelingsplanning. 

 In alle groepen en binnen de hele school realiseren we een voorspelbare en overzichtelijke 
leeromgeving.  

 We werken  doelgericht  aan de referentiedoelen voor de vakken rekenen, lezen en spelling. 
Voor wereldoriëntatie werken we met de SLO doelen. Daarnaast volgen we de KIVA methode als 
aanpak bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 Als school hebben we de bereidheid en de attitude om leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften op te vangen. Daarbij is het van belang dat de school over alle 
beschikbare informatie beschikt. 
Dat geldt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij het leren lezen en rekenen, 
waaronder leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Voor meer – en hoogbegaafde leerlingen 
hebben we binnen de school de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. We gebruiken 
daarvoor met name Levelwerk. 

 

7.We werken constructief samen met ouders en leerlingen. 

Ouders op schoolniveau 

Wij zien ouders als onze educatieve partners. We streven daarmee de volgende doelen na:  

 Pedagogisch doel: ouders als partners die samenwerken in de opvoeding en begeleiding van hun 
kind en ontwikkeling van hun kind, in de Daltonacademie, thuis en in de wijk.  

http://www.kindportfolio.online/
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 Organisatorisch doel: ouders helpen/werken mee en leveren een belangrijke bijdrage aan het 
reilen en zeilen van de Daltonacademie.  

 Democratisch doel: het informeel en formeel meepraten, meedenken en meebeslissen van 
ouders met de school en het afleggen van verantwoording door de Daltonacademie aan ouders. 

 

Om de ontwikkelingen op school goed te kunnen bespreken met ouders en leerlingen zijn er 

regelmatig klankbordmomenten en is er een medezeggenschapsraad.  

Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind 

 Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst 

verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind),  bij de ontwikkeling van de leerling.  

 Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook ons te 

informeren.  

 We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken betreffende de 

ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning . Wij 

betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. We informeren ouders over 

onze kijk en voornemens en vragen ouders naar hun mening, om tot een gezamenlijk gedragen 

analyse en aanpak te komen. 

 We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit eigen 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

 Als school voeren wij jaarlijks minimaal 2 gesprekken met ouders en kinderen over de 

ontwikkeling van het kind en reguliere ondersteuningsbehoefte van een kind.  

 Binnen onze school is de instructieleerkracht eerste aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken 

rondom de ondersteuning van kinderen. 

 Indien de ouder signalen of vragen heeft over de ondersteuningsbehoefte van het kind is het 

mogelijk om een gesprek aan te vragen met de leerkracht.  

 Wanneer de leerkracht en ouders constateren dat er breder gekeken moet  worden naar het kind 

wordt de intern begeleider van de school ingeschakeld door de leerkracht. 

 De instructieleerkracht is verantwoordelijk voor vraagstukken voor wat betreft de 

basondersteuning in de klas. 

 Leerlingen betrekken bij de eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling Leerlingen  hebben 

door middel van hun kindportfolio invloed op het onderwijs. Dit is een begeleid proces van 

leerkracht-gestuurd naar kind-gestuurd. 

 Kinderen vormen via een democratisch proces een kinderraad. Op die manier hebben ze invloed 

op de schoolontwikkeling. Zij kunnen bij de schoolleiding zaken bespreekbaar maken. Daarnaast 

worden kinderen als experts ingezet (bijvoorbeeld als biebexpert). 

 

III Lichte ondersteuning in de groep 

8.We signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden 

en opgroeien. 

 De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de groep, de 
leerkracht, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat betekent voor ons concreet 
dat we niet zozeer werken met vaststaande standaarden, maar dat we goed kijken naar wat het 
kind nodig heeft en in welke context van school en gezin het kind functioneert. Maatwerk is dan 
ook ons uitgangspunt. Daarbij gaan we niet uit van wat er allemaal niet kan, maar zoeken we 
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naar wat er binnen de gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel andere 
betrokkenen wél mogelijk is. We gaan daarbij wel uit van reële verwachtingspatronen over en 
weer. We realiseren ons dat we als school, ondanks inzet en professionaliteit,  tegen grenzen aan 
kunnen lopen. We willen graag school zijn voor zoveel mogelijk kinderen, maar realiseren ons dat 
er grenzen zijn aan ons vermogen om dat te realiseren. 

 Waar nodig wordt samengewerkt met andere instanties, zoals schoolmaatschappelijk werk, 
school als vindplaats, de jeugdgezondheidszorg, de logopedist, fysiotherapie.  

 De intern begeleider is de procesbewaker en coach voor de leerkracht bij zorgtrajecten van 
kinderen. De intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij hulpvragen over leerlingen.  
De vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de volgende zaken:  

 wegwerken van onderwijsachterstanden die de verdere voortgang belemmeren;  

 ontwikkelen en inoefenen van goede leergewoonten en werkwijzen;  

 begeleiden van ernstige leerproblemen (dyslexie, rekenproblemen);  

 sociaal- en emotionele problemen;  

 begeleiden van leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling (meerbegaafden);  

 De instructieleerkracht is spil en verantwoordelijke. De ondersteuning wordt dus niet uit handen 
gegeven, maar zorgvuldig gekozen en begeleidt door de instructieleerkracht, met ondersteuning 
en advies van de intern begeleider.  
Stappen bij het volgen en begeleiden van leerlingen:  

 registraties in ESIS (digitaal leerlingdossier); 

 leerlingbespreking;  

 handelingsplanning;  

 inbreng in het BSOT;  

 aanvraag onderzoek of AB ( Ambulante Begeleiding);  

 verwijzing SBO ( Speciaal Basisonderwijs) of SO ( Speciaal Onderwijs).  

 Leerlingvolgsysteem: 
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs ook door de leerlingen te volgen met behulp van 
een leerlingvolgsysteem. Voor de kleuters hanteren we hiervoor het registratiesysteem KIJK. 
Voor de overige jaargangen maken we, naast de methodetoetsen gebruik van het Cito-
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen laten zien of er voldoende vorderingen worden gemaakt door 
een leerling. Onder andere op basis van deze gegevens kan er ondersteuning op niveau worden 
aangeboden. De kinderen worden op vaste momenten in het jaar getoetst. De resultaten worden 
besproken met de directie, leerkrachten, intern begeleider en de ouders.  
De volgende toetsen worden afgenomen:    
Cito LOVS Rekenen voor kleuters  
Cito LOVS Taal voor Kleuters  
Cito LOVS AVI  
Cito LOVS DMT  
Cito LOVS Rekenen  
Cito LOVS Begrijpend lezen  
Cito LOVS Spelling  
Cito LOVS Woordenschat  
Cito Entreetoets groep 7  

 Halverwege groep 8 doen de kinderen mee aan de Cito-eindtoets. Deze toets wordt bekeken in 
het kader van de advisering naar het Voortgezet Onderwijs. Over de verwijzingsprocedure en de 
Cito-eindtoets ontvangen de ouders in groep 7 en 8 informatie. 

 Onze leerkrachten, ondersteund door andere professionals van binnen of buiten de school, 
observeren de wisselwerking tussen leerling, leerkracht, de groep, de leerstof en zo nodig de 
situatie thuis. Onze leerkrachten,  waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen 
of buiten de school, signaleren op basis van observaties en andere informatie, vroegtijdig extra 
onderwijsbehoeften bij leerlingen met: 
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o Ondersteuningsvragen op het terrein van taal/lezen en rekenen. 
o Ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie. 
o Ondersteuningsvragen op sociaal emotioneel gebied en gedragsondersteuning. 
o Ondersteuningsvragen op (senso-) motorisch en logopedisch gebied. 

 Onze leerkrachten, waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of buiten de 
school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van de verzamelde gegevens 
(observaties, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van de 
leerling zijn en hoe daaraan kan worden tegemoet gekomen, Op basis van een 
handelingsgerichte analyse wordt in overleg met alle betrokkenen de ontwikkelambitie 
geformuleerd. In de loop van de tijd, op basis van het ontwikkelingsproces van de leerling, wordt 
bekeken of de geformuleerde ambitie nog kloppend is en waar nodig wordt deze bijgesteld. 

 Lichte ondersteuning in de groep kan na kortere of langere tijd blijken onvoldoende bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig opgeschaald naar intensievere vormen van 
ondersteuning van de leerling. Dat gaat het niveau van de basisondersteuning te boven, maar is 
daar wel altijd op gebaseerd. In overleg met ouders en eventueel andere betrokkenen, 
waaronder medewerkers van het platform van swv Stromenland, wordt bepaald wat 
vervolgstappen zijn. 
 
 

9.We beschikken over een aanbod voor lichte interventies. 
 

De gebieden waarop wij lichte ondersteuning kunnen bieden zijn: 
 

Voor leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van motoriek (schrijven en 
bewegingsonderwijs), op het terrein van taakwerkhouding,  concentratie (ADD/ADHD), gedrag en 
sociaal emotionele ontwikkeling staan wij in principe open. In overleg met ouders en eventueel 
betrokken professionals van buiten de school maken we de afweging of wij als school voldoende 
toegerust zijn om in de huidige ondersteuningsbehoeften te voorzien. Daarbij laten we meewegen 
of we dat ook kunnen op wat langere termijn, op grond van de op dat moment in te schatten 
ontwikkeling c.q. toekomstige ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Met daarbij de 
expliciete afspraak dat we in goed overleg de ontwikkeling blijven volgen, op school en thuis, en dat 
we periodiek met elkaar het gesprek aan gaan met als vraagstelling of onze school nog steeds op 
een voldoende c.q. acceptabele wijze de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. 
 
Wij zijn als school in staat op een adequate wijze leerlingen te ondersteunen bij onderstaande 
ondersteuningsbehoeften, voor zover het lichte ondersteuning betreft. Bij 
ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht overstijgen zijn we als school niet per definitie in 
staat om die intensievere ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar 
andere mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen. 
 

Vakgebied Korte omschrijving 

Lezen, spelling, taal en 
rekenen 

Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van lezen, 
spelling, taal en rekenen. 
 

Mondelinge 
taalontwikkeling  

Al onze leerkrachten beschikken over kennis met betrekking tot de 
mondelinge taalontwikkeling. We werken op dit terrein samen met de JGZ 
en Kentalis 
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Schriftelijke 
taalontwikkeling c.q. 
stellen 

De leerlijn stellen is ontwikkeld 

Dyslexie 
 

Binnen het team is uitgebreidere kennis aanwezig, waaronder de inzet 
Claroread. Wij volgen het protocol dyslexie. 

Dyscalculie Wij maken gebruik van passende perspectieven op het gebied van rekenen 
wanneer nodig. Wij volgen het protocol dyscalculie. 

Meerbegaafdheid, 
binnen de school 

Er is kennis en onderwijsaanbod aanwezig op de Meiboom met betrekking 
tot dit onderwerp. 

Groepsprocessen en 
groepsdynamica 

Alle leerkrachten zijn bekend met dit soort processen. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling en 
gedragsondersteuning 

Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van sociaal 
emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning. 
 

Grote en kleine 
motoriek 

Wij werken nauw samen met de kinderfysiotherapeut 

Motivatie en 
taakwerkhouding 

In het kader van de Daltonvisie werken alle leerkrachten aan het vergroten 
van de motivatie, de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij de 
leerlingen 

Minderbegaafdheid 
(ZML, syndroom van 
Down) 

Er is voldoende ervaring aanwezig om kenmerken te herkennen en waar 
nodig de ambulant begeleider  

 
 
 

Individuele kennis en kunde en teamexpertise  

Individueel Inzet 

RT (1) Expertise wordt momenteel niet ingezet 

IB (2) Er zijn twee opgeleide professionals in de 
school 

SVIB-er(1) en 1 in opleiding Indien nodig wordt deze expertise ingezet voor 
begeleiding leerkrachten en leerlingen. 

Rekencoördinator in opleiding Expertise wordt ingezet bij teamscholing, 
groepsbezoeken en groepsbesprekingen 

Taalcoördinator Expertise is aanwezig  

Leesbevorderingscoördinator (1) De leescoördinatoren maken jaarlijks een plan 
voor leesbevordering en onderhouden het 
contact met BOS 

Daltoncoördinator (2) Focus op Dalton 

TOS  In 2018-2019 hebben de leerkrachten een 
belevingscircuit gedaan e scholingsdag 
bijgewoond. Er is een intensieve samenwerking 
met Kentalis. 

KIVA medewerker 
KIVA coördinator 

40 % van het team heeft deze scholing gevolgd.  
De overige leerkrachten gaan de opleiding nog 
volgen. 
De expertise wordt in de groepen ingezet. 
1 leerkracht wordt geschoold tot KIVA 
coördinator 
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Bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs Er zijn 6 bevoegde leerkrachten 
bewegingsonderwijs aanwezig 

Woordenschatonderwijs NT2 deskundige in het opvangen van leerlingen 
met een geringe woordenschat 

ICT vaardigheden Alle leerkrachten zijn gecertificeerd voor 
Prowise brons, de meesten voor zilver en een 
aantal voor goud. 

 
 

Externe deskundigheid  soms regelmatig vaak 

Schoolmaatschappelijk Werk   x 

Jeugdarts  x  

Jeugdbescherming Gelderland   x  

Marant structureel dyslexiebehandeling op school  x   

RID (Regionaal Instituut Dyslexie)  x   

Logopedie structureel behandeling buiten school  x  

Fysiotherapie structureel behandeling op school  x   

GGD - JGZ   x 

Kinderziekenhuis  x   

Revalidatiecentrum  x   

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal    x 

Gemeente  x   

Ondersteuner SWV  X  

Kentalis, AB-er cluster 2   X 

SWT x   

Gezinsondersteuning ( voogd, regisseur, 
begeleiding, gespecialiseerde gezinszorg) 

  X 

School als vindplaats   X 

Psychodiagnostische centra  x  
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IV Consultatieve ondersteuning en samenwerking 

  

10.We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. 

 Wij werken samen met onze partners KION (opvang) en Bindkracht 10 (welzijn, naschoolse 
activiteiten) aan het Daltonconcept.  

 Tijdens en na school biedt de Meiboom in samenwerking met de docenten van de Lindenberg 
activiteiten aan op het gebied van beeldend vormen, drama, muziek en dans.  

 In samenwerking met Sport Service worden naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. 

 Daarnaast werken we samen met allerlei instellingen zoals de bibliotheek, 
schoolmaatschappelijk werk, Lindenberg, de GGD, Sportservice, School als Vindplaats, 
Entrea, jeugdbescherming Gelderland, JGZ en de politie Nijmegen. Door gerichte 
samenwerking willen wij kinderen extra activiteiten aanbieden.  

 Dit gebeurt onder andere door overleg met de peuterspeelzalen, schoolmaatschappelijk 
werk,  oudercursussen etc.  

 Wij zijn ook: 
o Bieb op school: Op de Meiboom is een bibliotheek aanwezig waar kinderen boeken 

kunnen lenen, die ook mee naar huis mogen. We werken samen met Bibliotheek 
Gelderlandzuid. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier in lezen hebben  

o Sportieve gezonde school XXL: Wij zijn een sportieve school XXL en op weg naar het label 
‘gezonde school’ , waarin we samenwerken met de GGD 

o KIVA school: Wij werken met KIVA. Dat is een methode die het uitgangspunt heeft 
pesten te voorkomen. www.kiva.nl. De KIVA doelen zijn verwerkt in de leerlijnen rondom 
persoonlijk ontwikkeling. 

o VVE+ locatie: Voor- en vroegschoolse educatie 
Wij bieden extra inzet en begeleiding voor peuters, kleuters en hun ouders die mee            
doen met het VVE+ programma.  

o Opleidingsschool: Wij hebben een nauwe samenwerking met de HAN PABO, wij leiden 
samen met hen nieuwe leerkrachten op.  

o Katholieke school: Wij werken op een interreligieuze manier vanuit de katholieke 
waarden en staan open voor andere religies. De Daltonkernwaarden, KIVA doelen en 
kernkwaliteiten van onze school zijn hierbij uitgangspunt.  

 

 De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband en platform zijn voor ons als 
school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra ondersteuningsbehoeften 
binnen het onderwijs. Waar aan de orde kunnen we binnen ons bestuur of boven bestuurlijk 
binnen onze regio gebruik maken van expertise van andere scholen. Via de IB netwerken maar 
ook via het overleg van schooldirecteuren hebben we zicht op de mogelijkheden. 

 Als school zijn wij verplicht om verzuim van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar, 
zeker als er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim. Daarover zijn op regionaal niveau 
afspraken gemaakt waar wij ons als school en bestuur aan houden. Ongeoorloofd langdurig 
schoolverzuim wordt tevens gemeld bij het platform. In overleg, en in afstemming met de 
leerplichtambtenaar, bekijken we als school en platform welke stappen we kunnen ondernemen 
om het schoolverzuim te beëindigen en waar mogelijk in de toekomst te voorkomen. 
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V Passende ondersteuning: 
 
Hierna wordt alle passende ondersteuning beschreven die de onderdeel uitmaakt van de  
basisondersteuning overstijgt. 
Dit betekent alle passende ondersteuning die de school zelf kan bieden.  

 

 De school kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan leerstof 
behorende bij uitstroomprofiel minimaal VMBO B / Minimaal 1F. 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid DE Ib-er heeft zich verdiept in het leerstofaanbod voor deze doelgroep en het 
daarbij behorende onderwijsarrangement.  

Aandacht en tijd Het onderwijsarrangement is onderdeel van het groepsplan.  

Voorzieningen Op school wordt gewerkt met methodes waarin de leerstof wordt 
aangeboden die deze doelgroep nodig heeft.  

Gebouw  

Samenwerking   

 

 De school kan passende ondersteuning bieden aan leerlingen met een taalachterstand 
 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Alle leerkrachten zijn geschoold in het planmatig werken aan de 
woordenschat m.b.v. ‘met woorden in de weer’.  

Aandacht en tijd Binnen elke groep wordt dagelijks ingezet op uitbreiding van de woordenschat 
en taalvaardigheden van de leerlingen. Schoolbreed zijn hier afspraken over 
gemaakt.  

Voorzieningen In elke groep is zichtbaar welke woorden de betreffende week worden 
besproken. Er is een schoolbibliotheek aanwezig in een ruimte van de school. 

Gebouw Er is een aula voor culturele activiteiten. De ruimte is ook beschikbaar voor 
ouders en leerlingen na schooltijd voor informatiebijeenkomsten. 

Samenwerking  

 

 De school kan passende ondersteuning bieden aan leerlingen met een achterstand op het 
gebied van leesonderwijs 
 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid Alle leerkrachten zijn geschoold in het planmatig werken aan de 
woordenschat m.b.v. ‘met woorden in de weer’.  

Aandacht en tijd Binnen elke groep wordt dagelijks ingezet op uitbreiding van de woordenschat 
en taalvaardigheden van de leerlingen. Schoolbreed zijn hier afspraken over 
gemaakt.  

Voorzieningen In elke groep is zichtbaar welke woorden de betreffende week worden 
besproken. Er is een schoolbibliotheek aanwezig in een ruimte van de school. 

Gebouw Er is een aula voor culturele activiteiten. De ruimte is ook beschikbaar voor 
ouders en leerlingen na schooltijd voor informatiebijeenkomsten. 

Samenwerking Hiervoor is samenwerking met Bindkracht 10 
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 De school kan passende ondersteuning bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan 
duidelijkheid in gewenste gedragskaders, structuur en feedback. 

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid De school heeft ervaring opgebouwd. De Ib-er ondersteunt de leerkrachten 
van de school. 

Aandacht en tijd De gemiddelde groepsgrootte wordt zo laag mogelijk gehouden. De gewenste 
gedragskaders zijn herkenbaar aanwezig in het gebouw en hier wordt 
regelmatig aandacht aan besteed. Er wordt gestructureerd gewerkt en 
consequent ingespeeld op en gecommuniceerd over gewenst en ongewenst 
gedrag.  

Voorzieningen Leerlingen leren op basis van een programma voor sociaal- emotionele 
ontwikkeling KIVA, om te gaan met elkaars verschillen, het ervaren van en 
geven van feedback op gewenst en ongewenst gedrag.  

Gebouw Er zijn werkplekken die gebruikt kunnen worden voor een time-out.  

Samenwerking De school werkt samen met ouders en indien nodig het ondersteuningsteam 
van de school.  
De School als vindplaats is een project met als doel preventief te werken. 

 

 De school kan passende ondersteuning bieden aan nieuwkomers die behoefte hebben aan 
extra onderwijs op gebied van taal en rekenen  

De volgende middelen worden ingezet om tegemoet te komen aan deze 
ondersteuningsbehoefte: 

Deskundigheid De school heeft veel ervaring, deskundigheid en scholing gehad voor het 
bieden van een goed onderwijsprogramma aan nieuwkomers en het geven 
van een warm welkom op school.  

Aandacht en tijd Er is ondersteuning op school in de vorm van onderwijs-assistentes en er zijn 
voor 2019-2020 middelen beschikbaar voor schakelklassen 

Voorzieningen Vanuit het samenwerkingsverband is er een taalcoach beschikbaar. 

Gebouw Er is voldoende ruimte om in kleine groepjes te werken, dit kan in het lokaal, 
maar ook in de speelzaal of in de schoolbibliotheek. 

Samenwerking Er is een goede samenwerking met de Bloemberg.  

 


