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1. INLEIDING 

Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan 

op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden van de school voor het bieden van passend 

onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het OSP  beschreven. Dat levert een 

beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het 

niveau van basis- en extra ondersteuning. In het OSP beschrijft de school welke ondersteuning  zij nu kan 

realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen. De omschrijvingen in het OSP 

worden in handelingsgerichte termen gesteld. Met het OSP kunnen samenwerkingsverbanden en besturen snel 

informatie verzamelen over de basisondersteuning, over de zorgzwaarte, over de deskundigheid, de 

voorzieningen en over de eventuele extra ondersteuningsmogelijkheden van hun scholen. Ze krijgen daarmee 

zicht op de dekkendheid van het zorgaanbod binnen de eigen regio. 



Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats te Putten 

 

4 

 

2. ALGEMENE GEGEVENS 

Naam van de school: Basisschool met de Bijbel De Schuilplaats 

Brinnummer: 23ZZ 

Locatie / vestiging: Verzetslaan 17, 3882 HH Putten 

Telefoon: 0341-353031 

Email: b.vanvliet@cnsputten.nl 

Soort onderwijs: BAO 

Samenwerkingsverband: PO Zeeluwe 

Datum vaststelling profiel team: 15-01-2019 

Datum laatste wijziging 08-09-2022 

Datum Advies MR: 25-01-2019 

Voorzitter MR: Mevr. R. Hop 

Datum vastgesteld door bestuur: 16-04-2019 

Namens Bestuur: Dhr. C.J. Visser 
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3. ONDERWIJSCONCEPT  

3.1 DE LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT  

We laten ons bij onze levensbeschouwelijke identiteit leiden door de Bijbel. Vanuit de Bijbel leggen we nadruk op 

o.a. het uniek zijn van alle kinderen en de liefde voor elkaar, het zorgen voor elkaar, het ontwikkelen van ieders 

talenten en verantwoordelijkheidsgevoel. 

De bovenstaande norm gebruiken we ook bij het kiezen van een onderwijsmethode, het gebruik van leer- en 

leesboeken en bij de toepassing van communicatiemedia (computer, internet, video enz.) 

 

3.2 DE PEDAGOGISCHE IDENTITEIT  

Het pedagogisch klimaat op De Schuilplaats kenmerkt zich door een goede balans tussen ondersteuning en 

uitdaging. Kernwoorden in ons pedagogisch klimaat zijn acceptatie, helpen en geholpen worden, vertrouwen 

krijgen en geven, houdingen bijbrengen en aanleren. 

We zijn er attent op hoe leerlingen met elkaar omgaan en reageren passend op pestgedrag. 

Als team ondersteunen we het zelfvertrouwen van leerlingen door het uitspreken van positieve verwachtingen, 

het geven van positieve feedback en door beschikbaar te zijn bij problemen. Er is een open sfeer op school. De 

leerkrachten zijn betrokken en enthousiast. 

Het team staat open voor vernieuwing en scholing. 

 

3.3 DE DIDACTISCHE IDENTITEIT  

Als leerkrachten proberen we effectief instructie te geven door de leerstof in kleine stapjes aan te bieden, te 

controleren of de leerlingen de instructie begrijpen en leerstof samen te vatten. Tevens bieden we de leerlingen 

een duidelijke klassenorganisatie. 

De leerkrachten maken optimaal gebruik van de beschikbare onderwijstijd. We maken gebruik van het directe 

instructie model. We oefenen de kinderen in het samenwerkend leren, het werken in groepen, het omgaan met 

verschillen in de leerstof en bv het zelfstandig werken (adaptief onderwijs) 

We hechten als team veel waarde aan het activeren en het steeds meer verantwoordelijk maken van kinderen. 

Kinderen moeten goed zelfstandig (samen) kunnen werken. De kinderen worden gestimuleerd om actief mee te 

doen, zodat ze een grote mate van betrokkenheid tonen. 

3.4 ONTWIKKELINGSGERICHT 

Kinderen komen op De Schuilplaats om 

zich te ontwikkelen. Daarbij willen we 

gebruik maken van de talenten van ieder 

afzonderlijk kind.  

We werken met de 1-zorgroute  
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We volgen daarbij de 7 uitgangspunten van HGW: 

1. Doelgericht werken en evalueren 

2. De onderwijs- en opvoedbehoeften 

3. Ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders 

4. Wisselwerking met en afstemming op het kind 

5. We gaan uit van positieve factoren bij kind, onderwijs en opvoeding en gaan uit van mogelijkheden 

6. Samenwerking tussen ouders, leraren, kind en/of begeleiders 

7. We werken systematisch, in stappen en transparant 

 

De leerkrachten overleggen regelmatig over de ontwikkelingen van ieder kind. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van observatie gegevens, informatie van ouders, methodetoets gegevens en van het Leerling Volg Systeem 

Parnassys. De leerkrachten kunnen zien hoe de ontwikkeling van een kind verloopt. Afhankelijk van de 

ontwikkelingsvoortgang wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd. Als de resultaten tegenvallen of 

boven verwachting zijn worden zoveel als mogelijk preventieve maatregelen genomen die aansluiten bij de 

ontwikkeling van het kind (OPP).  

 

We willen een gezonde balans in onze leer- en leefomgeving en geven daarom ook ruimte voor ontspanning en 

zelfinitiatief. 

Het werken met een groepsoverzicht wordt als positief ervaren. Er is een start gemaakt met het werken met 

groepsplannen.  

We zijn gestart met een plusgroep voor de groep 5-8. Leerlingen die meer aan kunnen worden op metacognitief 

niveau uitgedaagd. We volgen hierin de lijn van het protocol Meerbegaafdheid. 

3.5 BAS (BOUWEN AAN DE ADAPTIEVE SCHOOL)  

 

In het schooljaar 2011 zijn we als school gecertificeerd als officiële BAS-school. De afgelopen jaren hebben we als 

team veel onderwerpen besproken, in de groepen ingevoerd en vastgelegd in documenten. 

Het hoofddoel van BAS is om als leerkracht tijd vrij te maken in de groep om (zorg)(plus)leerlingen extra te 

kunnen ondersteunen en de leerstof aan te passen op de individuele behoeften van het kind. 

De inrichting en aankleding van de school is erg belangrijk. Alles moet overzichtelijk en ordelijk zijn ingericht. 

Op het plein moet ieder kind zich veilig voelen en daarom hebben we aparte spelgedeelten. 

Het gedrag van de leerkracht moet voorspelbaar zijn. De opbouw van de lessen is in iedere groep hetzelfde. Als 

de leerkracht iets uitgelegd heeft gaan de kinderen aan het werk en loopt de juf of meester steeds dezelfde 

ronden langs de groepjes. In alle groepen worden dezelfde symbolen gebruikt: het verkeerslicht is voor de 

leerkracht en het blokje voor de kinderen. Kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 

Iedere leerkracht maakt een duidelijke weekplanning op een uniform formaat voor alle kinderen. Ook de 

kinderen die extra zorg nodig hebben krijgen hier een plekje in het overzicht per klas. 

We leren de kinderen om zelf kritisch naar hun gemaakte werk te kijken. Soms kijken kinderen zelf hun werk na. 

Een andere keer bespreekt de leerkracht de resultaten mondeling met de kinderen. 

We hebben voor alle ruimten in de school een aantal regels en afspraken gemaakt. In iedere klas wordt het dag- 

en/of weekprogramma zichtbaar getoond op het bord of aan de wand. 

We zorgen ervoor dat we de effectieve leertijd zoveel mogelijk benutten door bv op tijd te bellen en de lessen zo 

min mogelijk te storen. 

Bij Begeleid Zelfstandig Werken leren we de kinderen omgaan met de dagtaak (groepen 5 en 6) en de weektaak 

(groepen 7 en 8). De voorbereidingen daarvoor liggen al in de kleutergroepen waar de kinderen leren kiezen op 

het kiesbord en in de middenbouw kiezen de kinderen de hoeken waarin ze gaan werken. 
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Het vaste model van uitleggen (instructie) bestaat in alle groepen uit dezelfde stappen: 

• Herhalen van eerder geleerde stof 

• Aangeven van de doelstelling van de les 

• Presenteren van nieuwe leerstof 

• Oefenen van opdrachten 

• Zelfstandig opdrachten laten uitvoeren 

• Positieve verwachtingen van de kinderen uitspreken 

Aan het begin van ieder schooljaar doen we veel oefeningen en spelletjes (GRIP op de groep) om een positieve 

sfeer in de groep te laten ontstaan (groepsvorming) en maken samen afspraken om dit zo te houden. Dit is een 

preventieve aanpak om o.a. pesten en negatief gedrag tegen te gaan. 

Kinderen leren ook veel van elkaar door samen oefeningen te doen in tweetallen. Soms helpen kinderen uit een 

hogere groep hierbij. 

Als team hebben we een duidelijke visie op het onderwijs en staan daar ook voor. We werken met een duidelijk 

Leerling Volg Systeem (LVS) om de ontwikkeling van alle kinderen te volgen en te sturen. 

We rapporten regelmatig over de ontwikkelingen van de kinderen naar de 

ouders/verzorgers. Als het nodig is, zoeken we hulp bij externe deskundigen en onderhouden nauwe contacten 

met scholen in de regio om toegerust te blijven. De Interne Begeleiders van onze school zijn opgenomen in een 

netwerk van specialisten op het gebied van de zorg, het Bovenschools IB-netwerk. Het BIB is betrokken bij het 

Puttens Expertise Team, waar ook Buurtzorg Jong en een gespecialiseerde leerkracht in plaats hebben voor nog 

bredere ondersteuning.  

We gebruiken methodeonafhankelijke (CITO) toetsen om het onderwijspeil van onze school regelmatig te meten. 

Door het toepassen van bovenstaande bekwaamheden streven we naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling 

van een kind. 
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4. KENGETALLEN 

 

4.1 LEERLINGPOPULATIE  

Leerlingaantal op 1-10-2019: 345 leerlingen 

 

4.2 LEERLINGSTROMEN 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal sbo-verwijzingen 1 1  

Aantal verwijzingen so cl 3    

Aantal verwijzingen so cl 4   1 

    

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Verwijzing aantal aantal aantal % 

naar SO cluster 1 (slechtziend) 0 0 0  

naar SO cluster 1 (blind) 0 0 0  

naar SO cluster 2 (ernstige spraak- of taalmoeilijkheden) 0 2 2  

naar SO cluster 2 (slechthorend) 0 0 0  

naar SO cluster 2 (doof) 0 0 0  

naar SO cluster 3 (zeer moeilijk lerend) 0 0 0  

naar SO cluster 3 (lichamelijk gehandicapt) 0 0 0  

naar SO cluster 3 (langdurig ziek) 0 0 0  

naar SO cluster 3 (meervoudig gehandicapt) 0 0 0  

naar SO cluster 4 (o.a. gedragsproblemen) 0 0 0  

naar SBO 1 1 0 0,02 

naar BAO (niet veroorzaakt door verhuizing) 1 2 1 0,04 

Terugplaatsing      

Vanuit SO 0 0 0  

Vanuit SBO 0 0 0  

 

Aantal kinderen met een 

ontwikkelingsperspectief 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

       2 

 

Uitstroom naar VO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 0 % 0 % 0 % 

Praktijk onderwijs + BBL + KL 23 % 34 %  

VMBO TL + HAVO 40 % 46 %  

HAVO/VWO + VWO 37 % 20 %  
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4.3 ONDERSTEUNINGSZWAARTE  

De onderstaande kengetallen betreffen de ondersteuningszwaarte. Het betreft door een externe professional 

vastgestelde beperkingen (uitgezonderd de vraag naar leerlingen met een eigen leerlijn en met een 

ontwikkelingsperspectief). De kengetallen betreffen schooljaar 2015-2018. 

 

Type ondersteuningszwaarte 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege leren    

o dyslexie 4 4 5 

o dyscalculie/ernstige rekenproblemen 2 2 3 

o hoogbegaafdheid  5 7 8 

o anders, nl.     

 

Onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege  taalontwikkeling    

o spraakbeperkingen 2 1 1 

o taalbeperkingen  1 1 

o anders, nl. logopedie 6 5 5 

o anders, nl.    

 

Onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege lichamelijke beperkingen    

o motorische beperking, nl. fysiotherapie 4 6 5 

o motorische beperking, nl.   1 1 2 

o langdurige ziekte, nl. Crone  1 1 1 

o langdurige ziekte, nl. epilepsie  1 1 1 

 

Onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsbeperkingen 

o PDD NOS 1 2 2 

o Asperger    

o ADHD 3 4 4 

o anders, nl.sova training 5 3 3 

o anders, nl.ASS 2 3 3 

 

Multi onderwijs- of ondersteuningsbehoeften    

o kleurenblind nl.     

o  nl.     

 

Ondersteuningsarrangementen samenwerkingsverband 

o ambulante begeleiding gericht op leren    

o ambulante begeleiding gericht op gedrag 1 1 2 

o andere, t.w.     

o andere, t.w.    

 

Leerachterstanden    

o aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief  1 1 

 

Cluster 1    

o slechtziend    
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o blind    

 

Cluster 2    

o ernstige spraak- of taalmoeilijkheden 1 1 1 

o slechthorend    

o doof    

 

Cluster 3    

o zeer moeilijk lerend     

o lichamelijk gehandicapt    

o langdurig ziek    

o meervoudig gehandicapt    

 

Cluster 4    

o geen specificatie 1 1 1 

 

 

4.4 DESKUNDIGHEID 

Onderstaande expertise is binnen de school beschikbaar en/of structureel aanwezig. De school geeft aan of de 

expertise aanwezig is en zo ja, of deze intern of extern beschikbaar is. In hoeverre er sprake is van voldoende 

deskundigheid is afhankelijk van de opleiding en/of ervaring van de medewerker(s). 

 

Expertise op A / V of G intern/ 

extern 

Gedragsbeperkingen  bij ja, nl. Orthopedagoog V E/I 

Lichamelijke beperkingen bij ja, nl. Ambulant begeleider V E/I 

Verstandelijke beperkingen bij ja, nl. Leerkrachten V I 

Slechtziend en blind bij ja, nl.  V I 

Slechthorend en doof bij ja, nl.  A I 

Taal-/spraakbeperkingen bij ja, nl. Leerkrachten V I 

Dysfasie V I 

Dyslexie G I 

Dyscalculie V I 

Rekenspecialist (didactische/organisatorische expertise voor extra 

ondersteuning) 

G I/E 

Taalspecialist (didactische/organisatorische expertise voor extra ondersteuning) V/G I 

Leesspecialist  (didactische/organisatorische expertise voor extra ondersteuning)   

Gedragsspecialist pedagogische/organisatorische expertise voor extra 

ondersteuning) 

V I 

Hoogbegaafdheid V/G I 

Sova-trainer V/G I/E 

Anders, nl. gedifferentieerd werken V/G I 

Anders, nl.  G I 

       1 G=goed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 
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4.5 FYSIEKE VOORZIENINGEN  

De school beschikt over de volgende fysieke voorzieningen. 

Type voorziening ja (J)/nee (N) 

Rolstoeltoegankelijkheid J 

Time-out ruimte (altijd beschikbaar) J/N 

Grotere lokalen (in relatie tot aantal leerlingen) J 

Bredere gangen (in relatie tot aantal leerlingen) J 

Verzorgingsruimte N 

Revalidatieruimte N 

Snoezelruimte N 

Rustruimte N 

Keuken (voor leerlingen) N 

Zwembad N 

Invalidentoilet  J 

R.T .ruimten (3) J 

ICT-lokaal J 

TSO-ruimte J 
1 G=goed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 

4.6 ORGANISATORISCHE VOORZIENING 

De school beschikt over de volgende organisatorische voorzieningen 

Type voorziening Korte toelichting 

Conciërge Huishoudelijke hulp 

Horizontaal roosteren Enkele leerlingen bezoeken andere groep voor instructie/verwerking 

Plusgroep gr.5 en 6 Extra hulp/instructie/begeleiding voor 1 uur in de week 

Plusgroep gr.7 en 8 Extra hulp/instructie/begeleiding voor 1 uur in de week 

Levelwerk gr 3,4 Extra hulp/instructie/begeleiding voor 1 uur in de week 

4.7 PERSONEEL 

De onderstaande kengetallen betreffen de inzet van functies van belang voor de ondersteuning binnen de 

school. 

Functie Aantal dagdelen per week  

Leerkracht Alle  

interne begeleiding  6 dagdelen  

onderwijsassistent 16 dagdelen 

(3x OA) 

 

remedial teaching 5 dagdelen Intern / extern 

orthopedagoog 4 tot 6 per jaar Extern/Intern Vereniging 

schoolmaatschappelijk werk/Buurtzorg 

Jong 

Op afroep Extern 

Logopedist 1x/2x keer per jaar Extern 

SOVA-training Intraverte 1 dagdeel Extern 
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SOVA-training IKOS groep  10 dagdelen per jaar in 

groep 6 

Extern 

ICT 1 dagdeel Intern 

Rekenspecialist  Intern 

Leesspecialist 3 uur Intern 

Gedragsspecialist 3 uur Intern 

 

4.8 OPBRENGSTEN 

Door de inspectie is op 15 januari 2013 aan de school het volgende arrangement toegekend: basisarrangement. 
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5. BASISONDERSTEUNING 

5.1 INLEIDING 

De basisondersteuning is  het niveau van ondersteuning dat op de school intern (of van buiten naar binnen 

gehaald) geboden kan worden. Het bestaat uit basiskwaliteit en een aantal preventieve en licht curatieve 

interventies. Uitgangspunt bij het bepalen bij het niveau van basisondersteuning is het referentiekader. 

5.2 BASISKWALITEIT 

De basiskwaliteit is het minimumniveau waaraan volgens de onderwijsinspectie (zie toezichtskader) het 

onderwijs moet voldoen. In het onderstaande overzicht geeft de school aan hoe het staat met de kwaliteit op de 

verschillende onderdelen: 

 

ONDERWIJSLEERPROCES 1 

1. Duidelijk G 

De leerkrachten leggen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlingen. Ze gaan steeds na of de 

leerlingen de uitleg goed begrijpen. En tijdens de uitleg wordt de oplossingsstrategie centraal gesteld. 

 

2.Taakgericht G 

De leerkrachten zorgen voor een duidelijke structuur in de onderwijsactiviteiten. Het onderwijsleerproces 

wordt gekenmerkt door orde en rust. De leerkrachten geven de leerlingen feedback op hun werkhouding en 

taakaanpak. 

 

3.Activerend G 

De leerkrachten stimuleren de leerlingen om steeds actief mee te doen en mee te denken. De leerkrachten 

laten de leerlingen regelmatig en op een doelmatige wijze samenwerken. 

 

4.Resultaatgericht G 

De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de resultaten van de leerlingen. In de groepen wordt 

gewerkt met streefdoelen voor de basisvaardigheden. De leerkrachten evalueren nauwgezet de resultaten die 

de leerlingen halen. De leerkrachten gaan met de leerlingen in gesprek over de door hen behaalde resultaten. 

 

5.Afgestemd G 

De leerkrachten stemmen de leerstof af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. De 

leerkrachten stemmen de instructie af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. De 

leerkrachten stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in onderwijsbehoeften tussen de 

leerlingen. De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 

 

 

 

 

1 G=goed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 
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SCHOOLKLIMAAT 

6.Betrokkenheid  G 

De leerkrachten geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. De leerkrachten bevorderen het 

zelfvertrouwen van de leerlingen. 

 

7.Sfeer G 

De leerkrachten stimuleren leerlingen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De leerkrachten 

begeleiden de leerlingen bij het respectvol omgaan met elkaar. 

 

8.Veiligheid V 

Naar aanleiding van onderzoek naar de veiligheidsbeleving en analyse van de incidentenregistratie 

onderneemt de school gerichte acties. De personeelsleden weten hoe ze moeten handelen bij incidenten. 

 

LEERSTOFAANBOD 

9.Volledig aanbod G 

Bij de aangeboden leerinhouden voor ‘Nederlandse taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ betrekken de 

leerkrachten alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

 

10.Gelegenheid tot leren G 

De school biedt de leerinhouden voor ‘Nederlandse taal’ en ‘Rekenen en wiskunde’ aan zoveel mogelijk 

leerlingen aan tot en met het niveau van leerjaar 8. De gebruikte methoden kennen een goede doorgaande 

leerstoflijn. De leerinhouden bij Nederlandse taal passen bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het 

leerstofaanbod voor groep 1 sluit goed aan op de ontwikkeling van de instromende leerlingen. 

 

11.Toerusten en vormen V 

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. De school heeft een aanbod 

gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. 

 

ZORG EN BEGELEIDING 

12.Leerlingbegeleiding G 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten volgen systematisch de 

voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Analyse van opbrengsten leidt daar waar nodig voor 

groepjes leerlingen of voor individuele leerlingen tot aanpassing van het onderwijs. De school stelt, indien 

nodig, voor leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast. De school volgt en evalueert het 

ontwikkelingsperspectief en stellen het indien nodig bij. 

 

13.Leerlingenzorg G 

De  leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen bijzondere zorg nodig hebben. Op basis van de 

analyse van de  verzamelde gegevens bepalen de leerkrachten de aard van de zorg voor de leerlingen. De 

leerkrachten inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkrachten voeren de zorg 

planmatig uit. De leerkrachten evalueren regelmatig de effecten van de zorg. 

 

14.Doorstroom van leerlingen G 

De leerkrachten gebruiken de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen 

voor de begeleiding van de leerlingen. De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van 

leerlingen binnen de school. De school zorgt voor een ‘warme overdracht’ tijdens de schoolloopbaan van de 

leerlingen. 
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15.Zorgstructuur V 

Er is structureel overleg tussen de leerkracht en de interne begeleider. De school werkt daar waar nodig 

samen met externe organisaties en deskundigen. Er is regelmatig overleg tussen de interne begeleider en de 

schoolleiding over het functioneren van de leerlingenzorg. De verdeling van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden met betrekking tot de zorg is voor ieder duidelijk. De leerkrachten zien zichzelf als de 

eerstverantwoordelijke voor wat betreft de zorg aan de leerlingen. 

 

KWALITEITSZORG 

16.Voorwaarden voor kwaliteit G 

De school gaat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingpopulatie. De school stemt het 

onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingpopulatie. De school gaat na hoe 

leerlingen zich handhaven in het onderwijs. 

 

17.Systeem van evaluatie G 

De school plant elk jaar activiteiten in om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te borgen, te 

verbeteren en openbaar te maken. De school heeft doelen en activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg 

vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsplan. De schoolleiding zorgt voor een systematische analyse van het 

onderwijsleerproces en de leerlingopbrengsten met als doel tijdig zwakke plekken te signaleren. De school 

verzamelt systematisch feedback van personen van buiten de school over de aspecten die zij zelf ook 

evalueert. 

 

 

COMMUNICATIE MET OUDERS 

18.Meedenken G 

De personeelsleden laten zich waar nodig informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over 

de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. De ouders/verzorgers van leerlingen worden betrokken bij 

de zorg aan hun kind. De school ondersteunt de ouders bij de aanpak van hun kind thuis. 

 

CONTACTEN MET EXTERNEN 

19.Functioneel V 

De school onderhoudt functionele contacten met voor- en naschoolse voorzieningen. De school onderhoudt 

functionele contacten met scholen voor voortgezet onderwijs. De school onderhoudt functionele contacten 

met de onderwijsadviesdienst(en). De school neemt actief deel aan relevante netwerken. 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

20.Resultaatgericht V/G 

 

De schoolleiding stimuleert een resultaatgerichte cultuur en draagt dit uit. Het team werkt met 

schoolspecifieke streefdoelen. Het team werkt planmatig aan goede resultaten. Wanneer de resultaten daar 

aanleiding toegeven wordt het onderwijsleerproces door het team nader geanalyseerd. De conclusies naar 

aanleiding van analyses worden besproken binnen het team. Het team stelt gezamenlijk 

verbeteronderwerpen en succesmaten vast. De schoolleiding gaat met de leerkrachten in gesprek over de in 

hun groep behaalde resultaten en dat in relatie tot hun lesgeven. 
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KWALITEIT VAN DE ONDERSTEUNING (BEOORDELING INSPECTIE)  

Datum laatste inspectierapport 15 januari 2013 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsleer-

proces 

Leraren leggen duidelijk uit, organiseren efficiënt en houden l.l. betrokken 

 5.1 Leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof   x  

 5.2 Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer   x  

 5.3 Leerlingen zijn actief betrokken bij onderwijsactiviteiten   x  

 Leraren stemmen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen  

 6.1 Leraren stemmen aangeboden leerinhouden af    X X 

 6.2 Leraren stemmen de instructie af   X X 

 6.3 Leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af    X X 

 6.4 Leraren stemmen de onderwijstijd af …   X  

Ondersteuning en 

begeleiding 

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van 

genormeerde instrumenten en procedures 

  X  

 7.2 Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 

ontwikkeling van de leerlingen 

  X  

 Leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke lln ondersteuning 

nodig hebben 

  X  

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 

bepaalt de school de aard van de zorg 

  X  

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit   X  

 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de 

ondersteuning 

  X  

 8.5 De school zoekt structurele samenwerking met 

ketenpartners waar interventies op leerling-niveau haar eigen 

kerntaak overschrijden 

    

5.3 PREVENTIEVE EN LICHT CURATIEVE ONDERSTEUNING  

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de school door middel van preventieve en licht curatieve ondersteuning 

tegemoet komt aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Onder preventie verstaan we in dit 

geval de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en 

opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en 

kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig 

schoolklimaat (zowel voor leerlingen als medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteuning.  

 

Herkenning problematiek2 G 

De school is in staat vroegtijdig leer- opgroei en opvoedproblemen te signaleren. 

Zorgteam / ketenpartners G 

 

2 G=goed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. 
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De school beschikt over (of participeert binnen) een zorgteam, dat over voldoende expertise beschikt om op een 

adequate wijze handelingsgericht te (laten) handelen in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen 

en gezinnen. De school werkt daarbij samen met de relevante ketenpartners: scholen voor VO, 

(school)maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, GGD, SBD, Intraverte. 

 

Dyslexie G 

De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dyslexie. (tijdige signalering, 

op leerling afgestemde aanpak, hanteren van het dyslexieprotocol). Buitenschoolse RT voor kinderen met een 

verklaring, NOD. 

Dyscalculie V 

De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dyscalculie. (tijdige 

signalering, op leerling afgestemde aanpak) 

Aanpak voor minder begaafden V 

De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met minder dan 

gemiddelde intelligentie. Er is een mogelijkheid tot starten van een tweede leerweg. 

Aanpak voor meer / hoogbegaafden G 

De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met meer dan 

gemiddelde intelligentie. 

Meervoudig lichamelijke beperking A 

De school is fysiek toegankelijk voor en heeft beschikking over hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudig) 

lichamelijke beperking. Aangepaste werk- en instructieruimtes, aangepast toilet  en de beschikbaarheid van 

hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben. 

Sociale veiligheid en gedragsproblemen V/G 

De school hanteert een sluitende aanpak op sociale veiligheid en gedragsproblemen. Dit staat beschreven in het 

school veiligheidsplan en pestprotocol. We maken gebruik van (ortho)pedagogische en/of orthodidactische 

programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van 

gedragsproblemen. 

Medische handelingen V 

De school heeft een voor alle medewerkers bekend en toegankelijk protocol voor medische handelingen (wat te 

doen bij….?, ongelukjes, medicijnen verstrekken, uitvoering van medische handelingen). 

5.4 ORGANISATIE VAN DE ZORG  

Wij zijn een school van 345 leerlingen met een gemiddelde populatie. De groepen zijn hoofdzakelijk homogeen. 

 

De eerste extra ondersteuning wordt in de klas gegeven. Als een leerling blijft uitvallen op methode toetsen en/ 

of CITO LVS kan een leerling voor extra ondersteuning buiten de klas in aanmerking komen. In de school zijn 

meerdere RT-ers die hulp bieden aan de leerlingen. Het schooljaar is verdeeld in 3 zorgperioden. Na iedere 

periode wordt gekeken of een leerling doorgaat of dat de hulp weer alleen in de klas kan plaatsvinden. Dit wordt 

gedaan in de zorgbespreking met leerkracht en IB-er. 

Wij zijn een school met ervaring met leerlingen met dyslexie, gedragsproblemen, ESM, slechtziendheid, lees- , 

taal- , en rekenproblemen. 

In onze school heeft ICT een belangrijke plaats. Er is een ICT- er die het onderwijs hierin begeleidt en 

ondersteunt, de aandacht vestigt op nieuwe programma’s enz. 

In de school is een computerlokaal aanwezig. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen ICT-onderwijs, waarin de ICT-er 

een belangrijke rol speelt en zorgt voor een doorgaande leerlijn. 

 

Voor de meerbegaafde leerling is er een plusgroep. Eén keer per week krijgen de leerlingen van groep 4-8 een 

uur les van een leerkracht en worden ze uitgedaagd op metacognitief niveau.  
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6. EXTRA ONDERSTEUNING 

Alles wat boven de basisondersteuning uitgaat, is extra ondersteuning. In deze paragraaf beschrijven we de extra 

(specifieke) ondersteuningsmogelijkheden die de school kan bieden. We doen dat in de vorm van arrangementen 

die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod van de school. Een arrangement bestaat 

altijd uit meerdere onderdelen, die, waar van toepassing, beschreven worden.  

6.1 ARRANGEMENTEN 

 

Omschrijving arrangement:  

Expertise:  Taal/spraak problematiek 

Aandacht en tijd: Binnen het team is kennis aanwezig doordat er meerdere kinderen met een REC 2 

indicatie zijn begeleid. Buiten de groep is extra ondersteuning mogelijk.  

Er is ook materiaal aanwezig om, met name in de onderbouw, taal visueel te ondersteunen. 

Verder is er nauw contact met de logopedie praktijk, voor ruggespraak en ondersteuning. Dit is ook 

mogelijk bij de logopediste van school.  

Protocollen, aanpakken en methodieken: Er is op school veel materiaal aanwezig.  

Fysieke omgeving (o.a. gebouw):  n.v.t. 

Samenwerking: n.v.t. 

 

Omschrijving arrangement:  

Expertise:  Gedrag met betrekking tot een stoornis in het autistisch spectrum 

Aandacht en tijd: In de klassen is veel aandacht voor structuur. Duidelijke regels en afspraken door de 

school heen. (BAS) Intern gedragsspecialist 

Protocollen, aanpakken en methodieken: time timers, pictogrammen, vaste afspraken gebruik van het 

bord, spelmaterialen. Materialen ter voorbereiding op het VO. 

Extra voorbereiding op de wisseling van groep 2 naar groep 3 

Fysieke omgeving (o.a. gebouw):  eigen werkplekken. Er is ruimte in de lokalen, koptelefoon, 

tafelschermen 

Samenwerking: n.v.t. 

  

Omschrijving arrangement:  

Expertise:  Gedrag met betrekking tot een stoornis met ADHD en ADD 

Aandacht en tijd: In de klassen is veel aandacht voor structuur. Duidelijke regels en afspraken door de 

school heen. (BAS) 

Protocollen, aanpakken en methodieken: time timers, pictogrammen, vaste afspraken gebruik van het 

bord, spelmaterialen. 

Fysieke omgeving (o.a. gebouw):  eigen werkplekken. Er is ruimte in de lokalen, koptelefoon, 

tafelschermen 

Samenwerking: n.v.t. 

 

Omschrijving arrangement: Overgang PO-VO (bovenschools) 

Expertise:  leerlingen midden-eind groep 8 

Aandacht en tijd: Binnen CNS Putten is een orthopedagoog aanwezig die leerlingen van alle groepen 

8, waarbij de zorg bestaat dat zij moeite hebben met de overstap naar het VO, kan begeleiden in een 

op maat gemaakt zorgarrangement. 
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• Er is een samenwerkingstraject met het VO-Putten (EVOLVE). 

Kinderen die uitstromen met niveau BBL/ Kader kunnen hier 1 middag in de week naar het 

VO, om meer praktisch en ondersteunend te leren 

• Er is een samenwerkingstraject voor leerling vanaf Midden – tot Midden 8, die meer 

uitdaging behoeven met het VO-Ermelo. 

Zij krijgen hier 1 middag onderwijs en worden uitgedaagd op het gebied van Bèta, om het 

leren leren te stimuleren 

Protocollen, aanpakken en methodieken:  o.a. Stolbergmap Autisme, ‘Na de CITO’, etc.   

Fysieke omgeving (o.a. gebouw): een centrale locatie is nodig om het voor alle leerlingen mogelijk te 

maken naar het zorgarrangement te komen.  

Samenwerking: de orthopedagoog werkt samen met de leerkrachten van de verschillende groepen 8.   
  

Omschrijving arrangement: Plusklas de Verrekijker (bovenschools) 

Expertise:  Hoogbegaafdheid 

Aandacht en tijd: Binnen CNS Putten is een orthopedagoog aanwezig die leerlingen, waarvan het 

vermoeden bestaat van meerbegaafdheid, kan begeleiden en kan meedenken in de 

ondersteuningsbehoeften. 

Leerling uit de middenbouw kunnen hier 1 dagdeel naar toe en leerlingen uit de bovenbouw 2 

dagdelen 

Protocollen, aanpakken en methodieken:  Leren leren, pittige plustorens enz. 

Fysieke omgeving (o.a. gebouw): een centrale locatie is nodig om het voor alle leerlingen mogelijk te 

maken naar het zorgarrangement te komen.  

Samenwerking: de orthopedagoog werkt samen met de IB-ers en leerkrachten. Afname IQ-onderzoek 

en mogelijkheden tot meekijken naar een passend onderwijsaanbod. 
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7. CONCLUSIES EN AMBITIES  

Nadat directie en team de gegevens uit de hoofdstukken 3 t/m 6 geanalyseerd, gewogen, begrepen en 

besproken hebben, zijn er conclusies getrokken. Deze conclusies hebben geleid tot gezamenlijke ambities.  

7.1 BASISONDERSTEUNING 

(Basiskwaliteit en preventieve- en licht curatieve zorg) 

Het team zal zich het komende jaar verder toeleggen op het waarborgen van de bestaande arrangementen.  

De eerste belangrijke ontwikkelingen zijn ingezet in het handelingsgericht werken, waar het hele team op dit 

moment in wordt geschoold. De wijze van kijken naar kansen en belemmeringen moet verdieping krijgen. De 

invoering van het werken met groepsplannen is daarbij heel belangrijk. De eerste stappen zijn hierin gezet. Voor 

rekenen werken we nu met een groepsplan. Komend jaar willen we dit uitbreiden naar spelling. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met het observatie- en registratie-instrument Parnassys. Verder is er meer 

aandacht voor het Spelend Leren, het leren vanuit ontdekken. Hier zal de komende jaren verdere scholing en 

sturing op plaatsvinden. 

Tevens zal meer kennis nodig zijn voor het begeleiden van kinderen met dyscalculie en    de aanpak voor minder 

begaafden.  

Voor kinderen met een meervoudig lichamelijke beperking zal de school meer fysiek toegankelijk moeten 

worden. 

7.2 EXTRA ONDERSTEUNING 

Er is een brede basiskennis op het gebied van speciale onderwijsbehoeften aanwezig binnen het hele team.  De 

diepere kennis van verschillende problemen, aandoeningen en stoornissen is vooral geborgd bij de intern 

begeleider. 

Wij vinden het als school belangrijk dat alle kinderen uit de buurt bij ons op school kunnen komen en blijven. Als 

er kennis wordt gevraagd, die op dit moment niet aanwezig is, ziet het team dit als een uitdaging en zal zich 

volledig inzetten om het kind goed te begeleiden.  
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8. VERKLARENDE WOORDENLIJST  

 

Arrangement: Een vorm van speciale ondersteuning voor een leerling 

ADD: ATTENTION DEFICIT DISORDER: Een kind met ADD heeft een sterk verlaagd 

vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden.  

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder: een kind met ADHD heeft moeite met 

het plannen en organiseren van het dagelijks leven. 

Asperger: Kinderen met Asperger kunnen goed praten en leren, maar hebben  moeite om 

taal te begrijpen en te snappen wat andere mensen denken en voelen. 

Brinnummer: Administratienummer van de school voor het Ministerie 

Cluster: Een vorm van speciaal onderwijs 

DORR: Een registratie- en observatiesysteem voor de groepen 1 en 2  

Dysfasie: Is een ontwikkelingsstoornis waarbij het kind meer begrijpt van wat anderen 

zeggen dan het zelf kan zeggen 

Dyslexie: Bij leerlingen met dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven moeizaam, terwijl 

iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft.  

Dyscalculie: Bij kinderen met dyscalculie is er een leerstoornis op het gebied van rekenen en 

ruimte inzicht 

GGD: De GGD helpt bij het gezond opgroeien van kinderen 

HGW: Handelings Gericht Werken 

IB-er: Intern Begeleider, een leerkracht die helpt bij zorg 

ICT: INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 

IKOS: IKOS is een training dat je leert voor jezelf op te komen 

Intraverte: Intraverte biedt begeleiding aan kinderen d.m.v. de motoriek 

Logopedist: is een therapeut die preventie, zorg, training en advies biedt met betrekking tot 

mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en 

de spraak 

LGF: Leerling Gebonden Financiering, het “Rugzakje” 

Orthopedagoog: De taak van de ORTHOPEDAGOOG is een behandeling te bieden aan mensen 

met een ontwikkelingsproblematiek 

Orthodidactiek: didactiek die gericht is op de vorming van en het onderwijs aan kinderen met 

leer- en gedragsstoornissen 

OSP: Ondersteuningsprofiel  

Parnassys: Leerlingen administratie programma 

PDD-NOS: Veel kinderen met PDD-NOS ondervinden problemen op het gebied van de 

sociale vaardigheden. 

PO: Primair Onderwijs 

REC: Regionaal Expertise Centrum is een samenwerkingsverband van scholen voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

Remedial Teacher RT: Een hulpverlener voor leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen 

SBAO/SBO: Speciale scholen voor basisonderwijs zijn bestemd voor leerlingen van wie 

vaststaat dat een specifieke orthopedagogische en orthodidactische benadering 

nodig is, waarvoor zij dan gedurende enige tijd op deze scholen hun onderwijs 

ontvangen. 

SBD: School Begeleidings Dienst 

SOVA-training: Sociale Vaardigheidstraining 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Therapie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mond_(orgaan)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slikken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kauwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_stem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_vaardigheid
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Time Timer: Hulpmiddel voor leerlingen om de tijd te plannen 

VO: Voortgezet Onderwijs 

Zeeluwe Samenwerkingsverband 

 


