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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 
als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 
leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 
voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 
in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 
document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 
werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 
een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 
afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 
ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 
Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 
doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 
kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 
individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 
alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 
en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 
Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 
heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 
welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 
2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2019 

Naam van onze school  De Meerkoet 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stg. Reg. Openb. Basisonderw. Surplus  

Naam 
samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband PO Kop van Noord-Holland  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 
 thematisch onderwijs 
 
 
Toelichting op onderwijsconcept 
 De Meerkoet kiest in zijn onderwijs voor een focus op wereldburgerschap.                                       
Ons motto daarbij is: “ Verleg je grenzen” 
                                                   
Leerlingen hebben kennis en vaardigheden nodig om zich een eigen plek te verwerven in die wereld 
en de mogelijkheden daarin zo goed mogelijk te verkennen. Je kan daarbij denken aan vreemde talen 
leren, kennis opdoen over andere landen en culturen en interculturele sensitiviteit. Dat kan hen verder 
helpen in hun ontwikkeling en toekomstige loopbaan. Want er is een flinke kans dat leerlingen in hun 
latere beroep moeten samenwerken met mensen uit en in verschillende landen en culturen. Onze 
leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor de wereldvrede en het beheren van de planeet. Daarom is 
het nodig dat ze leren welke invloed ze daarop hebben en hoe ze die kunnen aanwenden. Ze leren dat 
dit dichtbij begint: in de klas, thuis en in hun eigen dorp. 
                                                       
De onderwijsinhoud van ons profiel rust op vier pijlers. In elke pijler koppelen wij een thema uit 
wereldburgerschap aan de daarvoor benodigde sociaal-emotionele ontwikkeling. 
-       Identiteit en diversiteit - een open houding 
-       Globalisering en duurzaamheid - verantwoordelijkheid- en gemeenschapszin 
-       Verdeling van rijkdom en mensenrechten -  meningsvorming en de vrijheid- en 
gelijkheidsprincipes 
-       Mondiale betrokkenheid, vrede en conflict – besluitvorming en conflicten oplossen 
De bovengenoemde pijlers zijn het best verankerd in de vakoverstijgende projecten die in al onze 
groepen aan bod komen. In kunst- en cultuureducatie neemt wereldburgerschap een belangrijke 
plaats in. Overigens kunnen in verschillende lessen internationale relaties worden gelegd. De kinderen 
krijgen Engelse les vanaf groep 7. 
Wij leren onze leerlingen onderzoeksvaardigheden. Ze leren onderzoeksvragen en hypotheses te 
formuleren, op zoek te gaan naar de antwoorden en vervolgvragen af te leiden. Afhankelijk van 
leeftijd, ontwikkelingsniveau en inhoud wordt dit proces geleid door de leerkracht, dan wel begeleid 
door de leerkracht. Wij willen hiermee bereiken dat de leerlingen het vertrouwen hebben dat ze hun 
leerproces zelf kunnen sturen. Daarmee ontwikkelen we een onderzoekende open houding naar de 
wereld, het gevoel competent te zijn en het gevoel ‘dat leren iets voor jou is en bij je past’. De wereld 
van de toekomst is namelijk een leven lang leren. 
Wij besteden veel aandacht aan actualiteit. Onder andere door te werken met de begrijpend lezen 
methode Nieuwsbegrip en te kijken naar het Jeugdjournaal. 
We werken met moderne materialen. Lesmethodes zijn slechts ondersteunend bij onze projecten.Een 
kind van de wereld krijgt eigentijds onderwijs. De digitale leeromgeving heeft onze volle aandacht. We 
zoeken daarin naar de beste digitale leermiddelen die bij ons profiel en onze ideeën over onderwijs 
passen. Digitaal leren mag niet betekenen dat we teruggaan naar ouderwets instructie krijgen en 
allemaal hetzelfde oefenen. 
  
Doelstellingen 
Een leerling van De Meerkoet  is op weg een echte wereldburger te worden. De Meerkoet heeft hem 
nieuwsgierig gemaakt, eerst naar het dorp en zijn wortels, dan naar de wereld. Hij staat open voor alles 
wat anders is. Hij heeft geleerd zich een eigen mening te vormen en te verdedigen. Maar hij luistert en 
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kijkt ook goed naar anderen, laat zich overtuigen en stelt zijn mening bij op basis van nieuwe 
informatie, inzichten en ervaringen. Hij heeft altijd een leervraag klaar. Hij wil zich ontwikkelen. Dit 
betekent voor hem zowel nieuwe kennis als betere sociale vaardigheden verwerven. Door het 
onderzoekend leren op De Meerkoet weet hij welke stappen hij moet zetten om zijn leervragen te 
beantwoorden. 
  
Een leerling van De Meerkoet  kan goed rekenen, lezen en schrijven en is mediawijs. Door het 
onderwijs op De Meerkoet weet hij veel over andere landen, culturen en talen, democratie, vrede en 
veiligheid, duurzaamheid, natuur en klimaat, verdeling van grondstoffen en rijkdommen. Maar hij kent 
ook zijn eigen regio en het culturele erfgoed van de streek, de nationale politiek en de Nederlandse 
media.  
Hij voelt zich verbonden met (alle kinderen van) de wereld maar ook met het sociale leven in het dorp. 
Hij weet dat verantwoordelijkheid en tolerantie beginnen bij jezelf en de mensen om je heen. Hij heeft 
geleerd hoe hij conflicten kan helpen oplossen en dat doet hij ten eerste thuis, in de groep en op 
straat. Hij heeft respect voor de natuur en helpt mee om deze te beschermen. 
  
Een leerling die De Meerkoet  is tijdens zijn schoolcarrière regelmatig in contact geweest met 
beroepen waarin cultuur en diversiteit, globalisering, duurzaamheid, natuurbescherming, 
mensenrechten, democratie, vrede en conflict en gemeenschapszin een belangrijke rol spelen.   
  
Een leerling van De Meerkoet heeft een bredere kijk op de wereld ontwikkeld, heeft goed leren 
samenwerken, heeft inlevingsvermogen, communicatievaardigheden en mensenkennis. Is 
verdraagzaam voor zichzelf en anderen en trekt geen voorbarige conclusies. Allemaal competenties 
waarmee hij met plezier en succes verder zal komen in onze samenleving, in onze wereld die steeds 
kleiner wordt maar ook steeds complexer en waar mensen nodig zijn die kunnen leiding geven aan 
diversiteit. 
 
Onze visie op passend onderwijs 
 Wanneer kinderen door een bepaalde oorzaak zich niet of minder snel ontwikkelen op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling (al dan niet als gevolg van een aanwijsbare aangetoonde oorzaak als 
bijvoorbeeld ADHD, autisme gerelateerde stoornissen of anderszins), dan is het aan de leerkrachten 
om de kinderen hierin specifiek te begeleiden. Met name door de steeds grotere kennis die hierover 
beschikbaar komt en de steeds hogere eisen die de maatschappij aan de scholen stelt om deze 
kinderen te begeleiden, is het van belang om hierin continu te blijven scholen en te ontwikkelen. 
Door een mini-enquête vanuit het SWV (februari 2013) is er zicht gekomen op de vaardigheden die 
het team beheerst rondom het bieden van extra ondersteuning op verschillende terreinen rondom 
sociaal emotionele ondersteuning. Hieruit blijkt dat De Meerkoet al veel ondersteuning in eenvoudige 
en enkelvoudige vorm op school kan bieden. 
Echter: begeleiding en ondersteuning kunnen bieden is geen vast gegeven, maar zal steeds moeten 
worden afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind. Daarbij komt dat door 
wisselingen in personele bezetting de ondersteuningsmogelijkheden ook kunnen wisselen. Het 
hieronder genoemde aanbod geeft dan ook vooral een indicatie weer van de ondersteuning die we in 
principe kunnen bieden, gerelateerd aan onze ondersteuningsstructuur. Begeleiding zal altijd 
afgestemd worden in overleg met de ouders en moet passen binnen de mogelijkheden van de school. 
Wij kunnen nu de volgende ondersteuning realiseren op het gebied van de sociaal emotionele 
ontwikkeling: 
·         ADHD: herkennen, opstellen begeleidingsplan, structurele aanpak in de klas, al dan niet met 
externe ondersteuning; 
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·         ASS[1] problematiek: herkennen, bieden van veiligheid en een vaste structuur in de reguliere 
klassensituatie, binnen de dynamiek van de reguliere basisschool; 
·         meerkunners en hoogbegaafdheid: herkennen, aansluiten bij hun ontwikkelbehoeften in de klas; 
·         faalangst en concentratieproblemen: herkennen, gerichte begeleiding door individuele 
gesprekken door IB’er of leerkracht; 
·         pestgedrag: herkennen, aanpak via protocol ter voorkoming en oplossen van pestgedrag; 
·         gedragsproblematiek: herkennen, aansluiten bij behoeften, binnen de grenzen van het haalbare, 
waarbij de grenzen zeker ook bepaald worden door veiligheid en het leerklimaat in de groep. 
 
 
[1] Autistisch Spectrum Stoornis, waaronder PDD NOS 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 
 De Meerkoet maakt deel uit van Stichting Surplus, bestuur van 25 scholen voor openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs en samenwerkingsschool Slootdorp in de kop van Noord-Holland. 
De Meerkoet is een openbare school en dus toegankelijk voor alle leerlingen; geen uitsluitingen om 
geloof of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse. 
De school zelf is gebouwd in 1975 en gesitueerd aan Schoolstraat 9 in Dirkshorn, in de toenmalige 
nieuwbouwwijk achter de oude dorpskern. Op deze plaats bevonden zich veel Meerkoeten. Natuurlijk 
is hier de naam van de school op gebaseerd. De school heeft de vorm van een honingraat, die ruim 
opgezet is en bestaat uit: vijf leslokalen, technieklokaal, speellokaal, peuterspeelzaal / Buitenschoolse 
Opvang, directiekamer, spreekkamer en een lerarenkamer. Midden in het schoolgebouw is een 
gezamenlijke hal die gemeenschappelijke functies heeft. Zo wordt deze gebruikt voor het 
samenwerken (ook groepsdoorbrekend) en is er een schoolbibliotheek met leesboeken en 
documentatiemateriaal. Buitenom is een prachtig plein dat ingericht is als natuurspeelplaats. Daarnaast 
heeft iedere groep een eigen stukje schooltuin, en heeft de school de beschikking over een 
basketbalveld, een volleybalveld en een voetbalveld. 
Basisschool de Meerkoet heeft ± 108 leerlingen die verdeeld zijn over de groepen 1 t/m 8. Wij werken 
hierbij hoofdzakelijk met combinatiegroepen, die aan het einde van ieder schooljaar door de 
leerkrachten samengesteld worden. 
 
Sterke punten in onze ondersteuning 
 Op schoolniveau is er gerichte teamscholing voor de borging van de volgende aspecten: 
·         leerkrachtvaardigheden  m.b.t. Ontdekkend en ontwerpend leren 
·         aandacht voor het planmatig vastleggen van opbrengsten, analyseren en integreren van IEP 
LOVS.  
·          scholing m.b.t. welbevinden en betrokkenheid. 
Op basis van de kaders en afspraken van het SWV-KvNH zullen we ons richten op het gebied van 
·         hoogbegaafdheid. 
·         Onderwijs op maat. 
  
Een steeds belangrijker wordend aspect van het onderwijs, is het begeleiden van de kinderen met 
betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het aanleren en versterken van wenselijk 
gedrag, het leren samenwerken, het leren dragen verantwoordelijkheid en andere aspecten van 
sociaal-emotionele ontwikkeling, én in het kader van burgerschap, gebruiken we de DVS – De 
Vreedzame School, en de basisprincipes van PBS (Positive Behavior Support). Het team is geschoold in: 
“Pedagogisch 
Tact”                                                                                                                                                        He
t goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’ 
Onderdelen van de onze aanpak: 
Het team is geschoold in “Pedagogisch Tact”  dit wordt kortweg gedefinieerd als… 
Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’ 
Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid – in dit geval een pedagogische 
relatie tussen leraar en leerling– aan ten grondslag. 
Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het 
onderwijsresultaat van de leerling. 
PT of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat 
een leerling bezighoudt of voor wat deze nodig heeft, en vertrouwen in zijn wil om te groeien. Dit 
wordt door leerlingen begrepen. 
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Zo ontstaat wederkerigheid en – vanuit deze relatie – gedeelde verantwoordelijkheid.  Leraar en 
leerling(en) als werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager. 
                "ALS JE ANTWOORD KREEG OP JE LAATSTE WAAROM-VRAAG, ZOU JE DAN NOG BOOS 
ZIJN?" 
  
"EEN KIND IS MEER DAN ZIJN BOVENSTE 4 CENTIMETER. BEKIJK HEM DUS OOK HELEMAAL." 
  
  
Sociale veiligheid is noodzakelijk zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Sociale veiligheid is een onderdeel van de pedagogische taak van de school, en betekent  het geven 
van positieve aandacht aan elke leerling, en het tijdig en gepast ingrijpen bij grensoverschrijdend 
gedrag. 
Sociale veiligheid wordt bewerkstelligd door het juiste gedrag van personeel, leerlingen en ouders; de 
school geeft normen en regels voor dat gedrag. 
Sociale veiligheid wordt in stand gehouden door een juiste balans tussen het voorkomen van 
onveiligheid (preventief aspect) en het adequaat corrigeren van gedrag dat onveiligheid 
teweegbrengt.  
  
 
Grenzen aan onze ondersteuning 
 De Meerkoet besteedt veel tijd en energie aan het begeleiden van kinderen met een bijzondere 
ondersteuningsvraag. Ouders worden geïnformeerd en waar kan betrokken. 
Echter, we blijven een reguliere basisschool die tegen grenzen van ondersteuning kan oplopen. Deze 
grenzen zijn bereikt wanneer: 
·         een leerling niet meer te sturen is en/of zo agressief is dat de veiligheid van andere leerlingen 
en/of de leerkracht in het geding is; 
·         er, ondanks de nodige ondersteuning, stilstand in de ontwikkeling is; 
·         een leerling zoveel begeleiding van de leerkracht vraagt dat dit teveel ten koste gaat van de 
aandacht voor de overige leerlingen; 
Wanneer de grens van onze basisondersteuning bereikt is, gaan we over naar het niveau van 
bovenschoolse ondersteuning. Deze extra ondersteuning, kan de school verkrijgen door het aanvragen 
van een arrangement bij het OTG. Dat beschikt over een budget voor aan te trekken formatie en over 
begeleidingsuren voor de inzet van deskundigen. 
De school komt o.a. in aanmerking voor deze faciliteiten wanneer: 
-          de gevraagde ondersteuning niet valt binnen de beschreven basisondersteuning 
-          de beschikbare formatie al geheel en aantoonbaar is ingezet op basis van beschikbare 
groeidocumenten, 
-          er geen ondersteuningsformatie meer beschikbaar is binnen het eigen schoolbestuur, 
-          de beschikbare middelen voor extra ondersteuning nog niet uitgeput zijn. 
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2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 
primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 
school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 
eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 
ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 
zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 
 
Op 26-5-2014 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 
 
De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 
 
Sterke punten 
 te lang geleden. Niet beantwoorden??? 
 
  



10 
 

3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 
Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 
paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 
 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 
onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 
hieronder weergegeven.  
 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 
behoefte aan hebben.  
  

Waar Deskundigheid 

 Autisme-specialist  

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Dyslexiespecialist  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 
 

Jonge kind specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Logopedist  

 
 

Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 
 

NT2-specialist  

 Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
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Waar Anders, namelijk … 

 Voorschoolse Educatie  
 

 lichamelijke of verstandelijke beperking  
 

Toelichting deskundigheid 
 Intern Begeleider houdt de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij behorende zorg in de gaten. 
Leerlingen met zorg, zowel onder de lijn als boven de lijn worden door de intern begeleider gevolgd. 
Zij bespreekt dit met de directie en de leerkrachten. 
De onderwijsassistent wordt in de groepen ingezet om zorgleerlingen te begeleiden bij de extra 
instructies of uitdagingen die zij nodig hebben. Zij ontwikkelt strategieën die bij deze leerlingen 
passen en aansluiten bij het lesprogramma in de groep. 
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte.  
 

Waar Voorzieningen 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)  

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)  

 NT2-klas  

 Schakelklas  
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 
onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 
een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  
  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  

 Aanbod spraak/taal  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 Preventieve signalering van leesproblemen  
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 
voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 
de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  
  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Compenserende dyslexiesoftware   

 Huiswerkbegeleiding   

 Preventieve methode leesproblemen   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 
ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 
fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 
beperking mogelijk maken.  
 

Fysieke ruimten 

Ruimte voor één op één begeleiding  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Praktijklokalen/-voorzieningen tuin(kas)  
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 
handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 
gevallen.  
 

Protocol Status 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 
de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 
methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 
heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 
school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 
tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  
 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 
 
 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14  0 % 0 % 21 % 79 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 
onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 
groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 
te stemmen.  

Goed 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 
daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  Goed 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 
ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 
passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 
wat wel kan (ondanks belemmeringen).  Goed 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 
leerlingen.  Goed 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 
uitvoeren van de aanpak.  

Voldoende 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-
doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 
methodiek).  

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 
ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 
individuele leerlingen.  

Goed 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 
ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  Goed 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 
wanneer.  

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 
het eigen handelen en dat van collega's.  Goed 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 
school gekozen instrumentarium.  Goed 
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4. Organisatie van de ondersteuning 
Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 
binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 
 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 
 De school onderscheidt drie niveaus van basisondersteuning. Zodra de groepsleerkracht een vorm van 
basisondersteuning nodig vindt, nemen we contact op met de ouder/verzorger. De ondersteuning en 
het niveau daarvan bespreken we samen met u. 
Niveau 1: basisondersteuning 
-       De leerkracht(e) observeert de leerling en beschrijft zijn/haar gedrag en resultaten. 
De resultaten van methode-gebonden toetsen bieden goede aanwijzingen. De ondersteuning kan 
direct in de groep gegeven worden door gebruik te maken van effectieve instructie: instructie waarbij 
leerlingen actief betrokken zijn. 
-       De leerkracht geeft in een eerste gesprek de ondersteuning van het kind aan: ondersteuning in 
de klas en bv. door wie. 
  
Niveau 2: basisondersteuning 
De leerkracht en ouders/verzorgers bespreken het vervolg. Als het eerste niveau van ondersteuning 
niet genoeg heeft opgeleverd, besluit de groepsleerkracht: 
-       of zijn/haar ondersteuning te intensiveren; 
-       of de intern begeleider van de school te consulteren; 
-       of de leerling in te brengen in een leerlingbespreking ; 
Doorgaans zal dit leiden tot meer gerichte ondersteuning die verantwoord wordt in het groepsplan. 
Ondersteuning die buiten de groep gegeven wordt kan daar onderdeel van uitmaken. 
  
Niveau 3 : basisondersteuning 
Leerlingen die ondanks de geschetste ondersteuning onvoldoende succesvol blijven worden 
besproken in het onderwijsondersteuningsteam (OT) van de school. Het OT bestaat uit de directeur, de 
intern begeleider, een orthopedagoog, leerkracht en eventueel aangevuld met één of meer externe 
deskundigen. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bespreking. Als al 
niet eerder gestart is dan wordt in ieder geval m.i.v. deze fase het Groeidocument van het SWV 
gehanteerd. 
  
  
  
Het OT kent doorgaans een vaste procedure van inbreng en de bespreking kan leiden tot: 
-          een verdere intensivering of aanpassing van de al geboden ondersteuning; 
-          gerichte ondersteuning in of buiten de groep door inzet van ondersteuningsformatie waarover 
de school beschikt (onderwijsondersteuner, onderwijsassistent, leerlingbegeleider, remedial teacher, 
leerkracht); 
-          het uitvoeren van handelingsgericht / psychodiagnostisch onderzoek; 
-          een overgaan naar niveau 4 
  
Niveau 4: extra ondersteuning 
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Wanneer er door een OT geen mogelijkheden meer in het kader van basisondersteuning gezien 
worden, verhuist het groeidocument (dossier) naar het OTG van de scholengroep met de vraag een 
arrangement voor extra ondersteuning toe te kennen. Het OTG bestaat uit een ervaren en 
onafhankelijke orthopedagoog en drie intern begeleiders uit verschillende scholengroepen. Het OTG 
kan vijf mogelijke arrangementen toekennen: 
-          Diagnostisch (geen regulier onderzoek maar specialistisch, b.v logopedie ) 
-          Begeleidingsarrangement (coaching van de leerkracht) 
-          Onderwijsarrangement 
-          Jeugdzorgarrangement 
-          Combinatie van arrangementen 
Het OT kan zich ook direct tot het CTO wenden wanneer het van mening is dat een verwijzing naar een 
speciale voorziening (diepteondersteuning) de meest voor de hand liggende optie is. 
  
Niveau 5: diepte ondersteuning 
Op dit niveau geldt dat een verwijzing naar één van de voorzieningen van het samenwerkingsverband 
de beste optie lijkt. De Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) geeft in voorkomende 
gevallen Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV )af zonder welke een leerling niet deel kan nemen aan 
Speciaal Basisonderwijs (SBAO) of Speciaal Onderwijs (SO). 
De mogelijkheid tot deelname aan het Eureka-onderwijs (hoogbegaafden) wordt vastgelegd in een 
Toelatingsbesluit, ook af te geven door de CTO. 
 
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 
Onze school werkt samen met ouders.      
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  
 - Leraar / mentor 
 - Intern begeleider / zorgcoördinator 
 - Directie, team- of afdelingsleider 
 
Ondersteuningsteam 
Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 
bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  
 - Leraar / mentor 
 - Intern begeleider / zorgcoördinator 
 - Directie, team- of afdelingsleider 
 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 
 - Ouders 
 
Ons ondersteuningsteam komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. 
 
Aanmeldproces 
Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 
wordt er gezocht naar een passende plek.  
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 
voorziening of de vorige school.  
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De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  
- Intern begeleider / zorgcoördinator 
- Directie 
-  
 
Toelichting op het aanmeldproces  
 Schoolniveau 
Wanneer ouders hun kind aanmelden op De Meerkoet, waarbij ze aangeven dat hun kind een 
specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, gaan we altijd eerst met hen in gesprek. Samen met de 
ouders / verzorgers kijken we wat het kind nodig heeft en we bespreken de mogelijkheden die we als 
school kunnen bieden. We willen een realistisch ontwikkelingsperspectief schetsen op basis van een 
reële inschatting van de onderwijsbehoeften van het kind. 
Scholengroep 
Wanneer we tot de conclusie komen dat plaatsing op De Meerkoet niet haalbaar is, dan gaan we 
samen met de ouders / verzorgers op zoek naar een beter alternatief binnen de regio (scholengroep). 
De school neemt hierbij het initiatief, waarbij intensieve communicatie en afstemming essentieel zijn. 
Samenwerkingsverbandniveau 
Wanneer plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of op de 
plusvoorziening van het samenwerkingsverband aan de orde lijkt, dienen we deze aanvraag, weer in 
overleg met de ouders, in bij de CTO. De CTO geeft een toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor 
een plaatsing op één van deze voorzieningen. 
Voor meer informatie over onze zorgstructuur verwijzen we u naar onze schoolgids. 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 
Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 
 

Onderwijssector 

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voorschool (ko)   

 
Keten- / Kernpartner 
Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 
bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 
gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 
om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  
  

Keten-/kernpartner 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  
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5. Planvorming en cyclisch werken 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 
werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 
 
De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  
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