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Vooraf 

 

1. Inleiding  

In het kader van de Wet Passend onderwijs dienen alle basisscholen minimaal eens per 4 

jaar een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Aangezien we als scholen 

planmatig en cyclisch werken, laten we dit ondersteuningsprofiel synchroon lopen met de 

schoolplancyclus. In 2015 is het nieuwe schoolplan 2015-2019 opgesteld en het actuele 

ondersteuningsprofiel maakt daar van deel uit. Gezien de voortdurende ontwikkelingen 

op het gebied van de leerlingenbegeleiding wordt het profiel jaarlijks geactualiseerd en 

gepubliceerd. 

 

In het profiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden en ambities die de school 

heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen en hoe deze 

ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het 

schoolondersteuningsprofiel. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen binnen 

ons samenwerkingsverband samen geven een beeld van het aanbod van 

onderwijsondersteuning in de regio.  

 

2. Functies schoolondersteuningsprofiel 

Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de 

vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van 

het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan 

betekenen. Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een middel bij de toelating van 

leerlingen en in de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt het 

schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document 

staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. 

Bovendien geeft het ook de ambities van de school weer als het gaat om extra 

ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant 

om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van 

basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een belangrijk instrument voor 

monitoring.  

 

3. Opbouw  

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit vier hoofdstukken:  

 

Hoofdstuk 1 Algemeen  

In dit hoofdstuk staan de visie van de school op passend onderwijs, de contactgegevens 

van de school en de kengetallen van de leerlingenpopulatie. De kengetallen geven een 

beeld van de omvang van de school en de ervaring die het team heeft met het 

begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

 

Hoofdstuk 2 Basisondersteuning 

De basisondersteuning beschrijft het niveau van ondersteuning1 dat van alle scholen uit 

het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de 

basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband vastgesteld. In dit 

hoofdstuk wordt duidelijk waar de school staat en waar ontwikkelpunten liggen met 

betrekking tot de basisondersteuning. Tevens wordt beschreven op welke manier de 

expertise en competenties voor de basisondersteuning verder ontwikkeld gaan worden. 

 

Hoofdstuk 3 Extra ondersteuning  

De extra ondersteuning beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan 

de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Deze extra ondersteuning 

wordt omschreven in termen van arrangementen en wordt al dan niet aangeboden in 

samenwerking met externe partners. Het overzicht aan arrangementen geeft tevens aan 

wat de school kan bieden voor de andere scholen van het samenwerkingsverband. 

 

                                                
1 Het samenwerkingsverband PO 30-10 gaat uit van een groeimodel. Afgesproken is dat alle scholen vanaf  
  1 augustus 2016  dienen te voldoen aan de gestelde norm van de  basisondersteuning.  
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Hoofdstuk 4 Grenzen en eindconclusie 

In dit hoofdstuk worden de grenzen beschreven van de ondersteuningsmogelijkheden 

van de school en wordt in de eindconclusie weergegeven wat de school kan bieden aan 

ondersteuning op korte en lange termijn. 

 

4. Totstandkoming en relatie met ander schoolbeleid 

Het ondersteuningsprofiel wordt geschreven en geactualiseerd onder 

verantwoordelijkheid van de directeur van de school. Daarna wordt het profiel besproken 

in het schoolteam. Vervolgens wordt het voorgelegd ter advisering aan de 

medezeggenschapsraad (MR) en daarna wordt het ondersteuningsprofiel door het College 

van Bestuur definitief vastgesteld. 

Het ondersteuningsprofiel is voor ouders en andere belangstellenden ter inzage 

beschikbaar via de website van de school. In de schoolgids wordt het profiel samengevat 

en worden ouders gewezen op de integrale versie op de website. 

 

Het schoolondersteuningsprofiel heeft vele raakvlakken met ander schoolbeleid: 

 Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van het schoolplan. 

 Het formatieplan geeft naast het reguliere groepsonderwijs aan welke extra 

ondersteuning voor hoeveel uur wordt gegeven. 

 Het functiegebouw van de stichting geeft aan welke expertise er in dienst is en de 

functiemix bepaalt welke specialisten er zijn voor taal, rekenen en/of andere 

gebieden. 

 De benodigde expertise raakt het scholingsplan.  

 Hetzelfde geldt wellicht ook specifiek voor lesmaterialen of methoden en mogelijke 

eisen aan het gebouw. 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

5. Visie op Passend Onderwijs   

Wij conformeren ons aan de visie zoals beschreven staat in het ondersteuningsplan van 

het samenwerkingsverband PO 30-10: 

De scholen van het samenwerkingsverband 30-10 spreken de intentie uit onderwijs te 

verzorgen passend bij de ondersteuningsbehoefte, mogelijkheden van leerlingen en zo 

thuisnabij mogelijk.  

We willen een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod creëren dat ieder kind zich 

optimaal kan ontwikkelen en onderwijs ontvangt passend bij de ondersteuningsbehoefte. 

Wanneer het regulier onderwijs, ondanks inzet van (externe) expertise, een specifiek 

onderwijsaanbod niet kan bieden, dan zal een vorm van speciaal (basis) onderwijs, dat 

beter aansluit bij de (specifieke) ondersteuningsbehoeften, worden gezocht.  

 

6. Algemene gegevens van onze school   

In dit hoofdstuk presenteren we kort de school, de leerlingen en hun belangrijkste 

onderwijsbehoeften. 

 

Basisschool Meerdijk; Wie zijn wij? 

Basisschool Meerdijk is een katholieke school met 200 leerlingen verdeeld over 8 

groepen gelegen in Waalwijk-Zuid. 

Het onderwijs op de Meerdijk ontwikkelt zich van een school die bouwt aan een 

adaptieve school middels het BAS-project naar een school gericht op Boeiend Effectief 

en Opbrengstgericht Onderwijs. Op onze school wil dit zeggen: zoveel mogelijk het kind 

centraal stellen binnen al zijn mogelijkheden in een leerrijke omgeving.  

Samen leren wat er toe doet!  

Boeiend Onderwijs staat voor onderwijs dat betekenisvol, attractief en uitdagend is voor 

kinderen. Door dit te realiseren hopen wij, dat leerlingen het fijn vinden om naar school 

te gaan en dat ze uitgedaagd worden om te leren en competenties te ontwikkelen, die 

horen bij de veranderende samenleving.  

Een goed uitgewerkte manier van brain-based-learning is de aanpak van Meervoudige 

Intelligentie. Leerlingen zijn verschillend. Ze zijn niet alleen maar meer of minder 

intelligent. Door in het onderwijs een beroep te doen op alle intelligenties, kunnen 
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kinderen zich breed ontwikkelen. 

We passen de didactische structuren/coöperatieve leerstrategieën toe waarmee we, 

Meervoudige Intelligentie in ons onderwijs kunnen integreren. Zo krijgen de leerlingen 

de kans hun sterke kanten te benutten en minder sterke kanten verder te ontwikkelen. 

Vanuit Meervoudige intelligentie (MI) vragen we niet langer: "Hoe knap ben jij?" Maar 

vragen we: "Hoe ben jij knap?". We creëren op deze wijze een dubbele opbrengst: Een 

harmonische groei van elke leerling in het leerproces en een garantie voor hogere 

leeropbrengsten van alle leerlingen. Het werken met de aanpak Meervoudige 

intelligentie sluit naadloos aan bij ontwikkelingen als Opbrengstgericht Werken en in het 

kader van Passend Onderwijs het Handelingsgericht Werken. 

 
Meerdijk wordt bezocht door een toenemend breed publiek uit de verschillende wijken 

van Gemeente Waalwijk en enkele gezinnen uit Kaatsheuvel, Drunen, Drongelen, 

Sprang Capelle en Waspik. Er is een groot percentage academisch geschoolde ouders. Er 

zijn nauwelijks kinderen met een verhoogd schoolgewicht. 

De kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, worden binnen de 1-zorgroute 

die de school hanteert opgevangen. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en 

bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van 

alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken 

met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. Meerdijk heeft een 

ondersteunende structuur ingericht, waarbij de leerkracht ondersteund wordt bij het 

doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij de 

coach van de leerkracht. 

De pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de kinderen op Basisschool 

Meerdijk zijn verschillend. Een kind met dyslexie heeft andere onderwijsbehoeften dan 

een hoogbegaafd kind. De onderwijsbehoefte kan betrekking hebben op diverse 

aspecten van het onderwijs, zoals: de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de 

werkvormen, de motivatie of de leeromgeving.  

Wij gaan uit van: 

 een veilig pedagogisch klimaat, dat ondersteund wordt door de 

uitgangspunten van de Kanjertraining.  

 een uitdagende werkomgeving, die ruimte geeft om te ontdekken en te 

onderzoeken. 

 Boeiend Onderwijs waarin leren betekenisvol is. 

 een gestructureerde leeromgeving. 

 het opbrengst- en handelingsgericht werken.  

 samenwerkend leren. 

 een leerkracht die doelen benoemt, structureert, responsief instrueert, 

doelgericht en flexibel kan differentiëren en zelfstandigheid van kinderen 

bevordert. 

 

Schoolgegevens    

Naam school  Basisschool Meerdijk 

BRIN nummer  13CP 

Adres  Frans Halslaan 17 

Postcode  5143 GJ 

Plaats  Waalwijk 

Gemeente  Waalwijk 

Telefoon  0416 563963 

Website  www.meerdijk.nl 

Email  info@meerdijk.nl 

Naam stichting Leerrijk! 

Website stichting www.leerrijk.nl 

Naam samenwerkingsverband  PO 30-10 

Website samenwerkingsverband  www.swvpo3010.nl 

Toezichtarrangement Inspectie Basisarrangement 

 

 

mailto:info@meerdijk.nl
http://www.leerrijk.nl/
http://www.swvpo3010.nl/
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7. Kengetallen leerlingenpopulatie  

 

Leerling aantallen, gewicht leerlingen en aantal leerlingen met diagnose  

 

 

1 oktober 2015 
Schooljaar  
2015-2016 

1 oktober 2014 
Schooljaar 
2014-2015 

1 oktober 2013 
Schooljaar 
2013-2014 

Aantal leerlingen  194 197 197 

Aantal leerlingen met 0.3 gewicht  2 2 3 

Aantal leerlingen met 1.2 gewicht  0 0 0 

Aantal leerlingen met 

dyslexieverklaring 

27 27 30 

Aantal gediagnosticeerde 

leerlingen met dyscalculie 

2 2 1 

Aantal gediagnosticeerde 

hoogbegaafde leerlingen 

3 6 4 

Aantal leerlingen met indicatie 

cluster 1 

(Blinde en slechtziende kinderen) 

1 1 1 

Aantal leerlingen met indicatie 

cluster 2 

(Dove en slechthorende kinderen 

Kinderen met ernstige spraak- 

en/of taalmoeilijkheden) 

1 2 1 

Aantal leerlingen met indicatie 

cluster 3 

(Zeer moeilijk lerende kinderen 

Kinderen met een lichamelijke 

handicap 

Langdurig somatisch zieke 

kinderen 

Kinderen met meervoudige 

beperkingen) 

0 0 2 

Aantal leerlingen met indicatie 

cluster 4 

(Kinderen met gedrags- en 

psychiatrische stoornissen) 

1 

Verlenging 

arrangement 

met ingang van 

02-09-2015 

1 1 

Aantal aanmeldingen bij het ZAG 

(ZorgAdviesGroep)/TAC  

Deskundige Bevoegd Gezag (DBG) 

1 1 0 

Aantal verwijzingen naar SBO 1 1 1 

Aantal teruggeplaatste leerlingen 

vanuit SBO 

0 0 0 

Aantal verwijzingen naar SO 

cluster 1 

0 0 0 

Aantal verwijzingen naar SO 

cluster 2 

0 0 0 

Aantal verwijzingen naar SO 

cluster 3 

0 0 0 

Aantal verwijzingen naar SO 

cluster 4 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Schoolondersteuningsprofiel 2016 Basisschool Meerdijk Waalwijk 
 

 

Uitstroomgegevens per schooljaar  (aantal leerlingen)  

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Praktijkonderwijs     

Beroepsgerichte leerwegen vmbo 

Kadergerichte leerwegen vmbo  

1 

3 

 3 

Gemengde/ theoretische leerweg 

vmbo  

4 6 5 

Havo 14 15  

Havo/Vwo   8 

Vwo 7 7 12 

Voortgezet speciaal onderwijs     

Onbekend / anders     

 29 28 28 

 

8. Formatie en beschikbare expertise  

Aantal FTE per 1-8-2015:  9.9926 9.6865+ BAPO 0.3061  

Aantal teamleden per 1-8-2015: 15  

Beschikbare expertise op school:    

− Intern begeleider 3  

− Onderwijsassistent   

− Vakleerkracht   

− Taalspecialist   

− Dyslexiespecialist   

− Rekenspecialist   

− Gedragsspecialist  1  

− Specialist Sociale 

vaardigheden  

  

− Hoogbegaafdheid 

specialist  

  

− Orthopedagoog 

/pedagoog 

 

1 

 

− Logopedist    

− Schoolmaatschappelijk 

werker  

  

− School Video Interactie 

begeleider (SVIB) 

1  

− Remedial Teacher 1  

− Anders, namelijk: 

Reken coördinator 

Lees coördinator 

 

1 

1 
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Hoofdstuk 2 Basisondersteuning   

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband 30-10 afgesproken geheel 

van preventieve en lichte curatieve interventies, die binnen de onderwijs-ondersteunings-

structuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, 

eventueel in samenwerking met ketenpartners, wordt uitgevoerd. Het is wat van alle 

basisscholen verwacht wordt op het gebied van passend onderwijs en ondersteuning. 

Samenwerkingsverband 30-10 sluit hiermee aan op de omschrijvingen van het 

Referentiekader Passend Onderwijs. 

In het Referentiekader Passend Onderwijs worden vijf aspecten van de 

basisondersteuning onderscheiden:  

 kwaliteit van het onderwijs;  

 ondersteuningsstructuur; 

 planmatige werken;  

 preventieve en licht curatieve interventies; 

 fysieke toegankelijkheid en sociale veiligheid 

 

Elk aspect bestaat uit een aantal indicatoren. In de volgende paragrafen wordt 

aangegeven hoe de school zichzelf beoordeelt op de verschillende indicatoren.  

 

De antwoordcategorieën zijn:  onvoldoende (O) – voldoende (V) – goed (G)  

 

 

 Kwaliteit van het onderwijs 

Criterium voor de kwaliteit van het onderwijs is het landelijk vastgestelde toezichtkader 

van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: 

De leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende en daarnaast voldoen het 

onderwijsleerproces en de begeleiding aan de gestelde norm. 

De normering cursief is uit inspectierapport  

De normering blauwgedrukt is actuele situatie  

   

 O V G 

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie (indicator 9.1)  

 3

3 

 

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de kinderen (indicator 9.2)   3

3 

 

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (indicator 9.3)  2 3  

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (indicator 9.4)  3

3 

 

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (indicator 9.5)   3

3 

 

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit (indicator 9.6) 

 3

3 

 

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op 

bevordering van actief burgerschap en sociale integratie (indicator 9.7) 

 3  

 

Conclusie huidige situatie basiskwaliteit 

De basiskwaliteit is op orde. De 7 indicatoren vanuit het toetsingskader van de 

onderwijsinspectie vormen het uitgangspunt.  

 Inzicht in ondersteuningsbehoeften 

 Jaarlijkse evaluatie resultaten 

 Evaluatie onderwijsleerproces 

 Planmatig werken 

 Borgen van kwaliteit 

 Afleggen van verantwoording 

 Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie 

Op alle indicatoren is winst te behalen om de basiskwaliteit van voldoende naar goed te 

tillen. Er is speciale aandacht voor de indicatoren 9.3 en 9.7 

Het regelmatig evalueren van het onderwijsleerproces vraagt een efficiënte organisatie. 

Met planmatig evalueren en het maken van diepgaande analyses kan er accuraat 
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gehandeld worden. Met de borging van gemaakte afspraken zullen de effecten duurzaam 

zijn en de cultuur in de school professioneler.  

 

Onze ambities en wijzen waarop wij dit willen realiseren: 

Concrete 

Doelstelling 

Plan van aanpak Evaluatie(planning) 

Het leren toepassen 

van de basiskennis, 

vaardigheden en 

houding die nodig zijn 

om een actieve rol te 

kunnen spelen in de 

eigen leefomgeving 

en in de samenleving. 

(9.7) 

De leerlingen maken kennis 

met begrippen: democratie, 

mensenrechten, duurzame 

ontwikkeling, 

conflicthantering, sociale 

verantwoordelijkheid, 

gelijkwaardigheid en het 

omgaan met maatschappelijke 

diversiteit. 

Les-evaluatie: 

Kanjerles 

Wereldoriëntatie 

Levensbeschouwing 

Het realiseren van 

planmatig evalueren 

(9.3) 

Samenstellen evaluatieplan 

geïntegreerd in 

vergaderrooster 2016-2017  

schoolplan 2015-2019 

a.d.h.v. het vergaderrooster. 

Tussentijdse evaluatie in 

oktober, februari. 

Eindevaluatie einde schooljaar. 

Leren zichtbaar 

maken 

(9.2/9.3) 

Inzetten instrumenten: 

Parnassys, Integraal, ZIEN 

Tussentijdse opbrengsten 

februari actuele schooljaar. 

Eindopbrengsten einde 

schooljaar. 

 

Borgen van gemaakte 

afspraken 

(9.5) 

Bijstellen Borgboek en 

aanvullen nieuwe 

kwaliteitskaarten. 

 
 

 

 Ondersteuningsstructuur en planmatig werken 

Het tweede aspect van basisondersteuning is de inrichting van de 

ondersteuningsstructuur en het derde aspect is planmatig werken. De indicatoren ‘Zorg 

en begeleiding’ vanuit het toetsingskader van de onderwijsinspectie vormen hiervoor het 

uitgangspunt.  

 

De normering cursief is uit inspectierapport 2012 

De normering blauwgedrukt is actuele situatie 2015 

   

 O V G 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van de kinderen (indicator 7.1) 

 3

3 

 

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van de kinderen (indicator 7.2) 

2 3  

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een 

ontwikkelingsperspectief vast (geldt voor SBO) (indicator 7.3) 

n.v.t. 

De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 

ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde 

keuzes (geldt voor SBO) (indicator 7.4) 

n.v.t. 

De school signaleert vroegtijdig welke kinderen zorg nodig hebben 

(indicator 8.1) 

 3 4 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school 

de aard van de zorg (indicator 8.2) 

2  4 

De school voert de zorg planmatig uit (indicator 8.3)  3 

3 
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De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg (inspectie 8.4) 2 3  

De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar 

noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak 

overschrijden (indicator 8.5) 

  4 

 

Voor planmatig werken moet in ons samenwerkingsverband ook voldaan worden aan de 

volgende aspecten: 

 

 O V G 

De leraren brengen de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart   x  

De leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen op  x  

De leraren voeren de groepsplannen systematisch uit   x  

Groepsplannen worden aangepast o.b.v. de toets gegevens, observaties en 

evaluaties 

 x  

Indien de school handelingsverlegen is, maakt men gebruik van de 

bovenschoolse voorzieningen  

  x 

 

Voor de ondersteuningsstructuur geldt dat voldaan moet worden aan de volgende 

voorwaarden: 

 

 O V G 

De school heeft een multidisciplinair samengesteld zorg- en 

ondersteuningsteam 

  x 

Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is bespreking van de 

leerling in het zorg-/ondersteuningsteam een voorwaarde 

  x 

Het zorg-/ondersteuningsteam komt ten minste driemaal per jaar bij elkaar  x  

Ouders worden altijd actief betrokken bij een aanmelding; zij krijgen vooraf 

informatie over wat het zorg-/ondersteuningsteam is en kan doen 

  x 

Externe zorgpartners maken onderdeel uit van het zorg-/ 

ondersteuningsteam 

  x 

 

Conclusie huidige situatie ondersteuningsstructuur en planmatig werken 

Een belangrijk kernpunt blijft het in staat zijn om opbrengsten te analyseren en om daar 

vervolgens het leerkrachtgedrag op aan te passen en doelen bij te stellen naar 

haalbaarheid ervan. De kwaliteit van handelingsplannen, groepsplannen en het 

systematisch evalueren of de in het groepsplan gestelde doelen zijn bereikt en wat het 

resultaat is van het aanbod blijft aandacht vragen. 

Het aantal leerlingen met gecombineerde problematiek blijft stijgen, zij vragen veel van 

de leerkrachten. Er zijn zowel individuele aanpassingen gepleegd t.a.v. gedrag en leren, 

als op het afstemmen van de klassenorganisatie. Op schoolniveau vraagt dit om goede 

afstemming en een doorgaande lijn.  

We maken steeds meer gebruik van onderlinge uitwisseling van “good practice”. 

Leerkrachten hebben elkaars plannen ingezien, zodat kwaliteitsverbetering en 

professionalisering heeft plaatsgevonden.  

Collegiale visitatie/lesbezoek, wanneer collega’s als peers elkaars lessen bezoeken en 

hun waarnemingen na afloop teruggeven aan de geobserveerde collega. Inzet van deze 

feedback is dat de collega het eigen oordeel over de zelfgegeven les verrijkt met de 

waarnemingen van een of meer collega’s, hierop reflecteert en desgewenst het eigen 

handelen op basis hiervan bijstelt of wijzigt. 

Op school heerst een lerende cultuur die gebaseerd is op vertrouwen en ruimte biedt 

voor professionele ontwikkeling, zodat het team zich verder kan ontwikkelen. 

 

Tijdens het schooljaar worden er groepsplannen ( conform het format groepsplan) voor 

rekenen en spelling gemaakt op basis van doorgaande leerlijnen, onderwijsbehoeften en 

gegevens uit methode gebonden toetsen, LOVS en ParnaSsys. Op deze wijze wordt de 

doorgaande leerlijn en de kind specifieke aandacht voldoende bewaakt.  

 

We kunnen nog meer rendement halen door de focus niet te leggen op een check van ‘is 
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het nog steeds zo?’ maar op de verdieping van beïnvloedbare kenmerken. Beïnvloedbaar 

is alles waar een leraar van vandaag, morgen iets mee kan, waar hij concreet rekening 

mee kan houden. Het spitst zich toe op vier domeinen: de instructie, de taak, de 

deelvaardigheden en de taakhouding.  

 

Onze ambities en wijzen waarop wij dit willen realiseren: 

Concrete 

Doelstelling 

Plan van aanpak Evaluatie(planning) 

Het analyseren van 

opbrengsten met als 

gevolg 

-specificeren van de 

beschrijving van de 

onderwijsbehoeften 

-afstemmen van  

leerkrachtgedrag 

-formuleren van 

haalbare doelen 

Bijeenkomsten beleggen, 

waar het analyseren van de 

opbrengsten centraal staat. 

Leren zichtbaar maken voor 

iedereen. 

Pedagogisch meesterschap 

ontwikkelen a.d.h.v. 

waarnemen, begrijpen, 

bedenken, handelen om de 

effecten van ons onderwijs te 

onderzoeken. 

 

a.d.h.v.  het vergaderrooster. 

Tussentijdse evaluatie februari 

actuele schooljaar. 

Jaarevaluatie einde schooljaar. 

 

 Preventieve en licht curatieve interventies 

Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op gericht 

is 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 deel uit van de 

basisondersteuning. 

 

Hieronder de kenmerken met de indicatoren hierbij. 

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie (conform de 

protocollen) 

O V G 

De leraren signaleren dyslectische leerlingen en leerlingen met 

leesproblemen tijdig 

  x 

De leraren bieden dyslectische leerlingen en leerlingen met leesproblemen 

ondersteunende middelen en aanpakken 

  x 

De leraren gebruiken beschikbare toetsen die goed toegankelijk zijn voor 

dyslectische leerlingen 

  x 

De leraren hanteren het dyslexieprotocol en/of de afspraken die in de 

school zijn gemaakt 

  x 

De leraren signaleren leerlingen met dyscalculie en leerlingen met 

rekenproblemen en bieden leerlingen ondersteunende middelen en 

aanpakken 

 x  

De leraren hanteren het dyscalculieprotocol en/of de afspraken die in de 

school zijn gemaakt 

 x  

 

Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met 

een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van 

ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden 

O V G 

Het is voor alle leraren binnen de school duidelijk welke kinderen binnen 

een bepaalde doelgroep horen 

 x  

De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen 

geformuleerd 

 x  

De school beschikt over een afgestemd en samenhangend aanbod voor 

leerlingen met meer (= onvoldoende) of minder (=voldoende) dan 

gemiddelde intelligentie 

x x  

De leraren zijn vaardig een afgestemd en samenhangend aanbod voor 

leerlingen met meer (=onvoldoende) of minder (= voldoende) dan 

x x  
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gemiddelde intelligentie uit te voeren 

De school werkt met ontwikkelingsperspectieven voor doelgroep leerlingen   x 

 

 

De ontwikkelingsperspectieven (OPP) op school hebben ten eerste een 

vaste structuur en procedure 

O V G 

De school werkt met een vast format voor de ontwikkelingsperspectieven 

en hanteert een vaste procedure 

 x  

Het ontwikkelingsperspectief zit in het (digitaal) leerlingendossier   x 

Het ontwikkelingsperspectief heeft zoveel mogelijk een integraal karakter 

(één-leerling-één-plan) 

  x 

Er is duidelijk beschreven wat onder ‘doelgroep leerlingen’ wordt verstaan  x  

 

 

Conclusie huidige situatie preventieve en licht curatieve interventies 

Basisschool Meerdijk heeft inmiddels een dyscalculie protocol en is in staat om leerlingen 

met dyscalculie te signaleren. 

 

In het kader van pilot ‘Hoogebegaafdheid Leerrijk!’ en ‘Hoogbegaafdheid Meerdijk’   

worden leerlingen met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid 

(DHH) gescreend.  

Elke school van Leerrijk! heeft een talentcoördinator met de taak om de 

kennisontwikkeling over (hoog)begaafdheid binnen de school te stimuleren. Jaarlijks 

worden er vier bijeenkomsten gepland, waar relevante thema’s worden besproken en 

sprekers aanwezig zijn. 

Meerdijk is in januari 2016 gestart met onderzoekersgroepen.  

Na de herfstvakantie in het schooljaar 2016-2017 start een pilot met bovenschoolse 

plusklassen voor leerlingen uit de groepen 5-6. Er wordt een onderwijsarrangement voor 

(hoog)begaafde kinderen toegevoegd aan het aanbod. Naast verrijking in de groep en 

verrijking op de eigen school is wordt er een derde niveau van verrijking voor de 

getalenteerde leerling gerealiseerd, waarbij elk niveau hoger steeds een kleinere groep 

kinderen betreft.  

 

 

Onze ambities en wijzen waarop wij dit willen realiseren: 

Concrete 

Doelstelling 

Plan van aanpak Evaluatie(planning) 

Schrijven 

dyscalculieprotocol 

De interne begeleider zal dit 

gaan schrijven in het 

schooljaar 2015-2016 i.s.m. 

de rekenspecialist 

is in juni 2016 gerealiseerd 

Ontwerpen 

beleidsplan 

begaafdheid 

De interne begeleider zal dit 

gaan schrijven in het 

schooljaar 2016-2017 i.s.m. 

de werkgroep 

Hoogbegaafdheid Leerrijk! 

juni 2017 

 

 Fysieke toegankelijkheid  

 

Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw JA NEE 

De school beschikt over aangepaste werk- en instructieruimtes  x 

De school beschikt over hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben x  

Het schoolgebouw en de ruimtes zijn rolstoel toegankelijk  x 

De school beschikt over een invalidetoilet  x 

De school heeft voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen x x 

De school heeft voorzieningen voor blinde/slechtziende leerlingen x x 

De school beschikt over gespreks-, therapie-,verzorgings-, stilte- en time-

outruimtes 

 x 
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Conclusie huidige situatie fysieke toegankelijkheid van het gebouw 

Het gebouw stamt uit 1978. Er zijn 8 lokalen, waarvan 4 lokalen een extra werkruimte 

hebben. Naast de lokalen is er een gespreksruimte, waar de intern begeleider haar 

gasten ontvangt en er is een kantoor op de 1ste etage, waar de directie gesprekken 

voert.  

De fysieke toegankelijkheid is zeer beperkt. 

Op dit moment wordt gekeken naar de herinrichting van een ruimte tot invalide toilet. 

De hoofd- en achteringangen hebben allemaal een drempel, die een belemmering zijn 

voor rolstoel-afhankelijke bezoekers. 

De hulpmiddelen voor dove/slechthorende leerlingen en blinde/slechtziende leerlingen 

zijn afgestemd op de leerlingen, die nu de school bezoeken zoals SOLO-apparatuur voor 

de slechthorende leerling. Voor de slechtziende leerling zijn er aangepaste CITO-toetsen 

te weten: een vergrote versie, regelaanduiding. Andere beperkingen zijn gebaat bij 

verstelbaar meubilair, aangepaste schrijfwaren. 

 

Onze ambities en wijzen waarop wij dit willen realiseren: 

Concrete 

Doelstelling 

Plan van aanpak Evaluatie(planning) 

Invalidetoilet plaatsen Zie meerjarenonderhoudsplan september/oktober 2016 

evaluatie 

(meerjaren)onderhoudsplan. 

Herindeling ruimten maken van een 

herinrichtingsplan 

december 2017 evaluatie 

(meerjaren)onderhoudsplan. 

 

 Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van (lichtere) 

gedragsproblemen 

O V G 

De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen   x 

De school registreert incidenten die zich voordoen  x  

De school heeft een beleid gericht op het voorkomen en aanpakken van 

incidenten 

 x  

De school hanteert een pestprotocol   x 

De school handelt volgens de wettelijke meldcode  x  

De school voert een actief veiligheidsbeleid   x 

De school bevraagt leerlingen en personeel op een structurele wijze naar 

hun beleving van veiligheid en gebruikt daarvoor een instrument, waardoor 

vergelijking met een benchmark mogelijk is 

  x 

De school heeft omschreven welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd  x  

De leraren zijn in staat proactief en preventief te reageren op 

gedragsproblemen 

  x 

De school bepaalt jaarlijks hoe aan de ondersteuning van de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het verminderen van de gedragsproblemen 

wordt gewerkt 

  x 

De school evalueert jaarlijks de effecten van deze ondersteuning en aanpak  x  

Alle leraren hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 

sociaal-emotionele en gedragsondersteuning, waaronder stil en 

teruggetrokken gedrag (zoals ASS), faalangst, druk en impulsief gedrag 

(zoals ADHD), zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten 

  x 

Binnen het team is er specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over 

sociaal-emotionele- en gedragsondersteuning, waaronder stil en 

teruggetrokken gedrag (zoals ASS), faalangst, druk en impulsief gedrag 

(zoals ADHD), zelfvertrouwen, weerbarheid en pesten 

  x 
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De school heeft protocollen en procedures voor medische 

handelingen bij: 

JA NEE 

Ziek worden op school x  

Ongevallen x  

Medicijnverstrekking op verzoek x  

Medicijntoediening op verzoek x  

Het uitvoeren van medische handelingen op verzoek x  

Calamiteiten x  

 

Conclusie huidige situatie sociale veiligheid 

De sociale veiligheid op Basisschool Meerdijk is voldoende. 

De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect 

centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. 

Een open en ondersteunende cultuur, waarin leerlingen een eigen verantwoordelijkheid 

hebben, bevordert hun welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Het is 

daarbij belangrijk dat leerlingen, personeel en ouders zich bewust zijn van de 

kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en regels die in de school gelden, dat zij 

deze naleven. 

Vanaf maart 2015 worden er Kanjerlessen gegeven en dit zal nog meer duidelijkheid 

geven aan kinderen, leerkrachten en ouders over hoe Basisschool Meerdijk over het 

sociaal functioneren, denkt en hiernaar wil handelen. 

 

Onze ambities en wijzen waarop wij dit willen realiseren: 

Concrete Doelstelling Plan van aanpak Evaluatie 

(planning) 

Dit wordt het tweede schooljaar dat 

wij Kanjerlessen verzorgen. Het 

belangrijkste doel van de 

Kanjertraining is dat een kind positief 

over zichzelf en de ander leert 

denken. 

4 docenten behalen dit schooljaar de 

licentie om Kanjerlessen te mogen 

geven.  

 

 

 

 

 

 

januari 2017  

Jaarevaluatie 

2016-2017 

Omschrijving van wenselijk gedrag: 

- in de klas 

- op de speelplaats,  

- in de toilet,  

- in de aula, 

- op de gang 

- flexplekken  

- tijdens wandelingen, excursies 

buiten school, e.d. 

Werkgroepjes van leerlingen, 

ouders en leerkrachten 

beschrijven per item de 

gewenste gedragsverwachting. 

Na vaststelling invoering in de 

school. 

Jaarevaluatie 

2016-2017 

Tijdens 1ste 6 

weken van 

nieuw 

schooljaar; 

FORMING 

(preventief) 

Tussentijdse 

evaluatie na 

2 en 6 

weken 

Jaarlijks worden de effecten van onze 

aanpak geëvalueerd met behulp van 

vragenlijsten/instrumenten vanuit 

CITO kleuterobservatielijst, 

ParnasSys ZIEN en Integraal. 

oktober 2016/ april 2017  

Kleuterobservatielijst groep 1. 

Vragenlijst ZIEN in laten vullen 

door leerkrachten van de 

groepen 2-8 ( zie 

toetskalender). 

Februari 2017 Leerling 

Tevredenheid Peiling=LTP in 

laten vullen door leerlingen 

groep 5-8.  

Jaarevaluatie 

2016-2017 

Hervatten ongevallenregister Taak BHV-er Dhr. R. Groeneveld RI&E 
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Hoofdstuk 3          Extra ondersteuning 

De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die het niveau van 

basisondersteuning overstijgen. In dit hoofdstuk staat omschreven welke extra 

(specifieke) mogelijkheden de school heeft. Deze ondersteuning wordt omschreven in 

termen van ‘arrangementen’ die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het 

onderwijsaanbod van de school of door de Toelatings-en Adviescommissie (TAC) van het 

Samenwerkingsverband tijdelijk zijn toegekend. 

Het overzicht aan arrangementen geeft tevens aan wat onze school kan betekenen voor 

de overige scholen binnen ons samenwerkingsverband die op bepaalde gebieden 

handelingsverlegen zijn. 

 

We hanteren de volgende indeling op leerling kenmerken waarbinnen de 

ondersteuningsmogelijkheden van de school handelingsgericht worden geformuleerd: 

-leer en ontwikkelingsondersteuning 

-fysiek medische ondersteuning 

-sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

-ondersteuning in de thuissituatie 

 

9. Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

 

Arrangement 

 

 

 

 

 

 

De school heeft een tutoraanpak Technisch Lezen, waarbij 

leerlingen van groep 8 leren om leerlingen uit groep 3 te 

begeleiden bij Technisch Lezen. 

Tutoraanpak Technisch Lezen wordt ook met kinderen 

vanaf groep 5, die >E4 bereikt hebben in de praktijk 

gebracht. Ook ouders worden als tutoren ingezet worden. 

Aanwezige expertise De leerkrachten hebben enkele jaren ervaring met het 

instrueren van tutoren uit groep 8 en het begeleiden van 

tutorlezen. De leerkracht en leescoördinator monitoren. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

De tutoren werken 1x 30 min per week met een leerling uit 

groep 3.  

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen 

Protocol voor het tutorlezen. Voor het tutorlezen krijgen 

groep 8 leerlingen instructie. Deze tutoren begeleiden een 

jongere leerling volgens de tutor-leesmethodiek. Voor de 

tutorbegeleiding vanuit groep 8 geven de leerkrachten aan 

welke leerlingen gaan deelnemen en voor welk specifiek 

onderdeel begeleiding nodig is.  

De leerlingen gebruiken de boeken uit de schoolbibliotheek 

met o.a. niveauboeken met dezelfde titel. 

Samenwerking met 

partners 

Samenwerking met de leesconsulent van de bibliotheek 

i.v.m. met vernieuwing leesmaterialen.  

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

Er is onvoldoende ruimte om voor elk koppel een optimale 

leesplaats te creëren.  
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Arrangement 

 
 

De school kan onderwijsproblemen in de cognitieve 
ontwikkeling signaleren.  

De cognitieve ontwikkeling is het mentale proces van het 

opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis 

en informatie'.  Oftewel: cognitieve ontwikkeling is het 

proces van het leren. Op basis van deze definitie valt op te 

maken dat een aantal factoren van belang zijn binnen de 

cognitieve ontwikkeling, namelijk het geheugen, de cognitie 

en de aandachtsfunctie. Het geheugen bestaat uit het 

proces van het opslaan van informatie en het proces van 

het terughalen van informatie, cognitie is het toepassen 

van de mentale processen die gebruikt worden bij het 

waarnemen, herinneren, denken, redeneren en begrijpen. 

En tot slot is de aandachtsfunctie (controle over aandacht) 

een belangrijke functie voor de ontwikkeling van cognitie. 

Aanwezige expertise  Er zijn drie interne begeleiders, waarvan 1 met specialisatie 

Remedial Teaching, er is een Remedial Teacher. 

De docenten LA en LB zijn voldoende toegerust om de 

onderwijsproblemen te kunnen signaleren in de cognitieve 

ontwikkeling. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

De groepsgrootte varieert van 20 tot 32 leerlingen per 

(combinatie)groep, wat voor de leerkrachten zowel 

beperkingen als kansen met zich meebrengt. Zij worden 

ondersteund door 1 IB-er, die totaal 3 werkdagen per week 

beschikbaar is. Deze IB-er begeleidt leerlingen, die 

arrangementen toegekend hebben gekregen. 

Door het gebruik van het directe instructiemodel blijft er 

binnen de klas tijd en gelegenheid om passende aandacht 

aan alle leerlingen te wijden.  

Door het werken met meervoudige intelligentie is er zicht 

op leerstijl en onderwijsbehoefte. 

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen  

Er zijn op school middelen om leerlingen te begeleiden in 

hun cognitieve problematiek. Vele methoden zijn ingericht 

met leerstof op drie niveaus. Voor leerlingen met een 

ontwikkelingsachterstand is een ruime orthotheek 

beschikbaar. Voor de leerlingen met een 

ontwikkelingsvoorsprong is er de methode Levelwerk en 

Vooruit. Sinds maart 2015 is de IB-er ook Talenten- 

coördinator. Het protocol Hoogbegaafdheid is in 
ontwikkeling. 

Uit het concept Boeiend Onderwijs vloeien aanpak en 

methodieken voort om de cognitieve ontwikkeling te 

stimuleren. Betekenisvol onderwijs vraagt kennis van leren 

leren voor zowel leerkracht als leerling. Inzet Meervoudige 

Intelligentie sluit aan bij ontdekken en ontwikkelen 

leerstijlen en –strategieën. 

Samenwerking met 

partners 

De school participeert in verschillende netwerken zoals 

Samenwerkingsverband PO 30-10, Netwerk Interne 

Begeleiders, netwerk Duurzaam, Betekenisvol Onderwijs.  

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

n.v.t. 
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Arrangement 

 

 

 

 

 

De school is voorloperschool voor cultuureducatie. 

Aanwezige expertise  Een leerkracht is interne cultuur coördinator (ICC-er) en is 

muziekspecialist. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

Cultuureducatie werkt vanuit de drie domeinen; ik, ik & de 

ander, ik & de ander & de wereld. Van dichtbij naar veraf. 

We werken met de drie competenties; onderzoeken, 

creëren en reflecteren. 

Daarnaast is er een Kunstbaliemenu, waarin workshops en 

excursies voor iedere groep zijn opgenomen. Alle groepen 

gaan minimaal één keer op excursie en volgen minimaal 

twee keer een workshop. 

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen  

De school werkt met het cultuurbeleidsplan waarin de visie 

en de ambities zijn opgenomen. We werken met de 

methode “Laat maar Zien” (beeldende vorming). 

Sinds twee jaar organiseren wij een periode, waarin kunst 

& cultuur centraal staat genaamd:  

MEERDIJKUNSTZINNIG. 
Samenwerking met 

partners 

Het invoeringstraject Cultuurloper wordt begeleid door de 

coördinator van het Kunstencentrum Waalwijk.  

We werken samen met Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Fonds 

voor cultuurparticipatie, Gemeente Waalwijk. 

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

We maken gebruik van de natuur rondom de school en 

creëren ruimte voor projecten Kunst & Cultuur in de school. 

 

 

10. Fysiek medische ondersteuning 

Arrangement 

 

De school heeft een aanpak voor kinderen met: 

een licht motorische beperking,  

auditieve beperking, 

een licht visuele beperking, 

chronisch ziekte… 

Aanwezige expertise De school heeft ervaring met: 

kinderen, die een fysiek medische ondersteuning nodig 

hebben. 

kinderen, die suikerziekte hebben. 

Kinderen, die langdurig ziek zijn. 

Kinderen, die een lichte spraak- taalstoornis hebben. 

Kinderen, die gehoorproblemen hebben. 

Kinderen, die een lichte visuele beperking hebben. 

Kinderen, die kleurenblind zijn. 

Kinderen, die een lichte motorische beperking hebben. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

Leerkrachten kunnen met hulp van een ambulant 

begeleider en interne begeleider het onderwijs afstemmen 

op een licht motorisch beperkte en licht spraak-taal zwakke 

leerling. Ook kan een leerling de groep tijdelijk verlaten om 

samen met een verpleegkundige i.s.m. ouder een medische 

handeling uit te voeren. 

Protocollen, aanpak en Elke leerling vraagt om een afgestemd aanpak. Deze wordt 
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methodieken en 

materialen 

beschreven en gehanteerd. 

Voor kinderen, die vanuit thuis of ziekenhuis, het onderwijs 

volgen, schakelen we een digitaal hulpmiddel in ( o.a. 

webcam). Zo ook het digitale schoolboek Kurzweil. 

Methodieken of materialen worden in overleg aangepast en 

worden aangeschaft zoals de MRT-koffer voor de 

ontwikkeling van de fijne motoriek. 

 
Samenwerking met 

partners 

School werkt samen met onderzoekers, logopedisten, 

audiologisch centrum, Auris, Visio, MRT-er, 

fysiotherapeuten, speltherapeuten, psychologen en met 

verpleegkundigen van GGD. 

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

Er zijn geen speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

aanwezig.  

 

 

11. Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

 

Arrangement 

 

Schoolbreed werken wij a.d.h.v. de Kanjertraining aan de 

sociale – en emotionele ontwikkeling van de leerlingen.  

Aanwezige expertise Elke leerkracht is opgeleid tot Kanjertrainer. Daarnaast 

heeft de school een gedragsspecialist. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

Twee keer per week wordt er in alle groepen methodische 

gewerkt met de Kanjertraining.  

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen 

De Kanjerlessen zijn erop gericht de sfeer in de klas goed 

te houden of te verbeteren. Sociale vaardigheden worden 

aangeleerd, getraind. Er zijn Kanjerboeken, Kanjerpetten, 

Kanjerdieren, Kanjerposters op school aanwezig. 

Samenwerking met 

partners 

De school werkt samen met het Kanjerinstituut. 

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

Er zijn geen speciale voorzieningen nodig. 

 

 

Arrangement 

 

De school heeft een aanpak met video-interactiebegeleiding 

om de kwaliteit van het onderwijs in beeld te brengen. 

Tevens wordt deze methodiek ingezet voor leerkracht(en) 

en kind(eren) met een gerichte hulpvraag.  

Aanwezige expertise De interne begeleider en directeur zijn beide geschoold als 

beeldbegeleider. 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

De video-interactiebegeleiding wordt ingezet tijdens 

implementatietrajecten, klassenbezoeken m.b.t. IGDI-

model, coöperatief leren, meervoudige intelligentie, 

begeleiding van individuele leerlingen. 
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De tijd en aandacht voor beeldbegeleiding wordt bepaald 

door de hulpvraag van leerkracht(en), leerling(en) en 

ouder(s). 

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen 

Op de school is een protocol aanwezig.  

De beelden, die gemaakt zijn in het kader van 

implementatietraject of klassenbezoek worden gedeeld met 

teamleden, waarbij het leren van en leren met elkaar 

centraal staat. 

De aanpak is als volgt;  

-de hulpvraag formuleren 

-plan van aanpak maken 

-filmopname maken 

-feedback 

-doelen bijstellen 

De school heeft de beschikking over een videocamera. 

Samenwerking met 

partners 

Kwaliteitskring Beeldbegeleiders Waalwijk 

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

n.v.t. 

 

12. Ondersteuning in de thuissituatie 

 

Arrangement 

 

Doorverwijzing van ouder(s), verzorger(s) en kind(eren) 

naar externe instanties indien er behoefte is aan 

deskundigheid, die voortkomt uit de hulpvraag of indien de 

hulpvraag aanleiding geeft externe deskundigheid te 

raadplegen. 

Aanwezige expertise Intern Begeleider, ICP-ers, Zorgteam 

Beschikbare aandacht en 

tijd 

Afhankelijk van de vraag van ouder(s), verzorger(s) en/of 

kind(eren) en/of leerkracht(en) wordt er tijd gemaakt om 

met elkaar in gesprek te gaan. 

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen 

Plan Transitie Jeugdzorg 

Samenwerking met 

partners 

GGD, jeugdarts, schoolverpleegkundige, 

schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg, psycholoog, 

orthopedagoog.  

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

Het schoolgebouw heeft een ruimte waar in rust en privacy 

met leerlingen of ouders gesproken en gewerkt kan 

worden.  

 

Arrangement 

 

De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat alle 

geledingen binnen de school en de ouder(s)/verzorger(s) 

voldoende geïnformeerd worden over taken, personen, 

bereikbaarheid en procedures betreffende klachten van 

onderwijskundige-en school-organisatorische aard en 

ongewenst gedrag. 

Aanwezige expertise Twee vertrouwenscontactpersonen  

Beschikbare aandacht en 

tijd 

10 uur per schooljaar 

Protocollen, aanpak en 

methodieken en 

materialen 

Protocol Meldcode 

Protocol vertrouwenscontactpersoon 

Protocol Sociale Veiligheid 

Samenwerking met GGD, externe vertrouwenspersoon, vertrouwensinspecteur, 
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partners schoolmaatschappelijk werk, advies- en meldpunt 

kindermishandeling (Veilig Thuis), Jeugdzorg, ASV 

(aandachtsfunctionaris sociale veiligheid) 

Mogelijkheden 

schoolgebouw 

Het schoolgebouw heeft een ruimte waar in rust en privacy 

met leerlingen of ouders gesproken en gewerkt kan 

worden. 
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Hoofdstuk 4 Grenzen en eindconclusie 

Wanneer onze school niet (langer) kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een 

leerling (ook niet met eventuele extra ondersteuning), blijft de zorgplicht wel van kracht. 

Onze school en het bestuur dienen zich dan in te spannen om een passende plaats voor 

de leerling te vinden.  

Met andere woorden: ‘Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, 

moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel 

kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, 

met een gemotiveerde doorverwijzing’. 

 

13. Grenzen  

Hieronder geven wij aan waar de grenzen liggen van de ondersteuningsmogelijkheden 

van onze school.  

 

Onze grenzen 

Ondanks een grote ambitie richting ondersteuning kunnen er actuele grenzen zijn. 

Grenzen kunnen per jaar wijzigen. Deze kunnen bepaald worden door 

omgevingsfactoren, leerlingfactoren, leerkrachtfactoren, groepsfactoren, teamfactoren, 

schoolfactoren, ondersteuningsfactoren.  

 

Onze grenzen aan de praktische haalbaarheid 

 

Leerlingfactoren, groepsfactoren, leerkrachtenfactoren 

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan de school (het 

gebouw), de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat 

elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke 

onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt expliciet 

beoordeeld.  

Bij ieder verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Kern van 

deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de 

extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. 

Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de 

(on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of hulp 

extern ingeschakeld kan worden. Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks 

aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:  

• Pedagogische aanpak  

• Didactische aanpak  

• Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team  

• Organisatie binnen de school en binnen de klas  

• Materiële aspecten (gebouw)  

• De positie van de medeleerlingen  

• De rol van de ouders  

• De externe ondersteuning  

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de leerlingen 

worden bereikt:  

-Verstoring van rust en veiligheid 

Wij werken aan een positief pedagogisch klimaat, waarbij we de veiligheid en 

vertrouwen in de klas bevorderen, de sociale vaardigheden versterken, verschillende 

oplossingsstrategieën in conflicten aanbieden, de leerlingen leren verantwoordelijkheid 

te nemen. Je mag zijn, wie je bent. 

De leerkracht heeft hierin een sturende rol en heeft de leerkracht een voorbeeldfunctie 

Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen 

voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep, 

dan is voor ons de grens bereikt als wordt beoordeeld dat het niet meer mogelijk is om 

kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende leerling te bieden. 

- Onbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs 

Indien een leerling een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling 
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vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling, als het 

onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor 

ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs 

aan het betreffende kind met een handicap te bieden; 

- Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen 

Indien het onderwijs aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig 

beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht 

voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan 

worden geboden, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is 

om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de (zorg)leerlingen in de groep; 

- Gebrek aan capaciteit 

De school is niet in staat een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen 

vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep 

voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende 

zorgruimte aanwezig is. 

- Grenzen aan de leerbaarheid van leerlingen 

Leerlingen met de volgende kenmerken kunnen door ons opgevangen worden: 

 Leerlingen met een IQ rondom het gemiddelde: tussen 80 à 85 enerzijds en 135 

à 145 anderzijds met een min of meer probleemloze ontwikkeling 

 Leerlingen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, 

lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 8 

 Leerlingen met (beperkte) leerproblemen op één of meer vakgebieden van taal, 

lezen en rekenen met als ontwikkelingsperspectief begin groep 7 en/of LWOO 

 Leerlingen met een vertraagde lees- taalontwikkeling 

 Leerlingen met enkelvoudige of meervoudige dyslexie 

 Leerlingen met een vertraagde rekenontwikkeling 

 Leerlingen met dyscalculie 

 Leerlingen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren 

 Leerlingen met faalangst 

 Leerlingen met zwak ontwikkelde sociale vaardigheden 

Wij staan open voor leerlingen met de volgende kenmerken, tenzij uit aanvullend 

onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan: 

 Leerlingen met een ernstig vertraagde taalontwikkeling en een 

ontwikkelingsperspectief van eind groep 6 

 Leerlingen met een ernstig vertraagde rekenontwikkeling en een 

ontwikkelingsperspectief van eind groep 6 

 Leerlingen met (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren 

 Leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen en/of werkhoudingproblemen 

 Leerlingen met behoefte aan specialistische didactische hulp op taal/rekengebied 

 Leerlingen met behoefte aan specialistische pedagogisch hulp 

 

Aanmeldingen van deze leerlingen worden uitgebreid door directie en intern begeleider 

besproken en ook het team wordt advies gevraagd, alvorens de directie een besluit 

neemt over toelating. Bij deze afwegingen speelt ook mee of een leerling in aanmerking 

komt voor extra-ondersteuning (= ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband). 

Een belangrijk beslissingscriterium voor de extra-ondersteuning is de vraag of de 

basisschool in staat is de leerling gedurende een aantal dagdelen adequaat op te vangen 

en de mogelijkheid heeft de benodigde expertise te ontwikkelen. 

Teamfactoren  

Het team is opgebouwd uit veelal vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. 

Eén jonge mannelijke leerkracht maakt het team compleet. 

Er is een diversiteit aan specialismen.  

Gedragsspecialist, pedagoog, muziekspecialist, drie interne begeleiders, rt-er, docent 

Beeldende Vorming.  

Waar Meerdijk nog behoefte aan heeft is:  

-expertise motorische remedial teaching ( MRT) 
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-kennis van ernstige vertraagde taalontwikkeling gecombineerd met emotionele 

problematieken 

 

Schoolfactoren 

De krapte in de formatie maakt de organisatie van goed onderwijs lastig. 

Wij willen maximaal twee leerkrachten voor de klas. Wij willen een professionele, 

accurate ondersteuning bieden aan leerlingen, die het nodig hebben. 

Gebrek aan voldoende financiën voor ict, methodevernieuwing, aanpassingen in het 

gebouw zorgt voor onrust, stilstand en afbraak van het innovatieve, vooruitstrevende 

onderwijs van dit moment. 

 

Ondersteuningsfactoren 

Met passend onderwijs is de functie en de rol van de intern begeleider zodanig 

veranderd, dat deze voldoende tijd moet hebben om de taken goed te kunnen uitvoeren.  

Passend Onderwijs vraagt om verschillen te zien en te respecteren. 

In de klas gingen leraren voor de invoering van passend onderwijs ook al om met 

verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, 

maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met diversiteit is dan ook 

niet nieuw. Het maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Bij de 

vormgeving van passend onderwijs in de praktijk van de klas is speciale ondersteuning 

in samenwerking met externe partners noodzakelijk. Er is een grote kans dat er altijd 

een ondersteuningsvraag zal zijn, die de ondersteuningsmogelijkheden overstijgt.  

 

Omgevingsfactoren 

Het gebouw is niet geschikt om alle vormen van beperkingen op te vangen. Dit zal per 

situatie bekeken moeten worden of er aanpassingen plaats moeten vinden mits 

financieel haalbaar. Dit geldt ook voor eventueel aan te schaffen ondersteunende 

middelen. Op Meerdijk kunnen we geen leerlingen plaatsen die zich permanent in een 

rolstoel verplaatsen, totdat er een rolstoelvriendelijke in- en uitgang en een aangepast 

toilet gerealiseerd is. 

Bij een aantal van 32 leerlingen in één lokaal is de fysieke grens bereikt. Meer kinderen 

kunnen we letterlijk niet laten zitten. 
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14. Eindconclusie 

Wat betekent dit profiel nu voor de mogelijkheden die de school ziet om nu en in de 

toekomst passend onderwijs te realiseren voor kinderen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften? 

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden of de 

combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk 

is, past binnen de mogelijkheden van de groep c.q. onze school. Het gaat daarbij om de 

balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van de groep c.q. onze 

school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of hulp extern ingeschakeld kan 

worden. Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het 

kind met betrekking tot:  

• Pedagogische aanpak  

• Didactische aanpak  

• Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team  

• Organisatie binnen de school en binnen de klas  

• Materiële aspecten (gebouw)  

• De positie van de medeleerlingen  

• De rol van de ouders  

• De externe ondersteuning  

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de leerlingen 

worden bereikt. (Zie onderdeel 13 Grenzen) 

 

Tot slot:  

Passend onderwijs voor elk kind 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 

mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te 

dagen het beste uit zichzelf te halen.  

 

Passend Onderwijs in Beeld  
OC&W bracht Passend Onderwijs helder in beeld. You Tube animatiefilmpje Passend Onderwijs  

 

 

Elk kind verdient goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Binnen het passend onderwijs volgen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs. Het 

accent verschuift van alleen labelen van kinderen, naar kijken wat zij daadwerkelijk nodig 

hebben om het onderwijs te kunnen volgen. Het uitgangspunt hierbij zijn de 

mogelijkheden van de leerlingen. Zowel bij kinderen met leerproblemen, beperkingen, als 

bij talentvolle en hoogbegaafde leerlingen. Onze visie is dat het hiervoor belangrijk is om 

kinderen als full partner te zien; ze leren waar hun krachten liggen, maar ook wat zij 

moeilijk vinden. Meerdijk denkt in mogelijkheden en ziet talenten.  

Door goed te kijken naar wat er gebeurt, zien we de onderwijsbehoefte, de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Handelen met een “open geest, open hart en 

open wil”. Op deze wijze denkend en handelend, zijn we op weg naar passend onderwijs. 
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Otto Scharmers Theorie U toegepast op de onderwijsbehoefte van elk kind 
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Bijlage 1                     Standaarden  basisondersteuning  

 

Handelings- en opbrengstgericht werken in de school  

1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving.  

2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning.   

3. De school werkt handelingsgericht.  

4. De school werkt opbrengstgericht.  

5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.  

 

Preventieve ondersteuning in de groep   

6. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.  

7. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning.  

8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen 

kinderen.  

 

Lichte ondersteuning in de groep  

9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 

onderwijsondersteuning. 

10. Leerkrachten zijn  in staat om lichte onderwijsondersteuning te bieden in de groep.   

11. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft die de basisondersteuning 

overstijgt, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op.  

 

Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners    

12. De school werkt samen met relevante partners in en om de school.  

13. De school heeft een effectief ondersteuningsteam. 

 

 Bijlage 2                      Bronnen  

 

-Publicatie van de PO-raad: Werken met het schoolondersteuningsprofiel 

-Handreiking steunpunt Passen Onderwijs: MR en schoolondersteuningsprofiel 

-Ondersteuningsplan Passend Onderwijs van SWV PO 30-10 ‘Kracht door verbinding’ 

-Eigen Schoolplan   

-Inspectierapport 

 

Bijlage 3                      Aanvragen arrangementen bij de TAC 

 

Als de ondersteuningsvraag van een leerling de ondersteuningsmogelijkheden van de 

school overstijgt kan extra ondersteuning worden aangevraagd bij de Toelatings-en 

Advies Commissie (TAC) van het Samenwerkingsverband (SWV) PO 30-10. 

Extra ondersteuning wordt toegewezen op basis van een onderbouwde 

ondersteuningsbehoefte die is vastgelegd in een arrangementsaanvraag, altijd via een 

professionele dialoog tussen het ondersteuningsteam van onze school en de deskundige 

van het bevoegd gezag (DGB). 

De toegewezen ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van planmatige en 

doelgerichte arrangementen die variëren in aard, intensiteit, inzet van tijd en middelen. 

Het SWV hanteert 3 type arrangementen: 

-specialistische begeleiding 

-toelating School voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

-toelating School voor Speciaal Onderwijs (SO) 

 

In onderstaand schema staat de procedure voor de aanvraag van extra ondersteuning. 
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Bijlage 4  Toeleidingsroutes  

Er worden een drietal toeleidingsroutes onderscheiden:  

1. leerlingen vanuit de voorschoolse voorzieningen worden door de ouders schriftelijk 

aangemeld bij een basisschool. Deze school heeft dan de zorgplicht en gaat na of deze 
leerling al dan niet een ondersteuningsbehoefte heeft;  

2. leerlingen, waarbij tijdens de voorschoolse periode al de nodige ondersteuning in 

bijvoorbeeld een Medisch Kinderdagverblijf noodzakelijk is. Voor deze leerlingen geldt dat 

nagegaan moet worden of ook in het onderwijs extra ondersteuning nodig is. Deze 

leerlingen kunnen via een toeleidingsroute bij de toelaatbaarheids- en adviescommissie 
worden aangemeld;  

3. leerlingen bij wie tijdens de basisschoolperiode gesignaleerd wordt dat er extra 

ondersteuning gewenst is.  

 

In onderstaand stappenschema wordt de procedure geschetst voor die leerlingen. 

Stap 1. Schoolniveau  

Iedere school in het samenwerkingsverband 30-10 beschikt over een 

Ondersteuningsteam. In dat team wordt de cyclus van het handelingsgericht werken door 

de interne begeleider samen met de leraren vormgegeven o.a. door middel van de 

groeps- en leerling besprekingen. In veel scholen participeert ook de 

schoolmaatschappelijk werker aan dat overleg en eventueel andere disciplines. Het 

accent in de bespreking ligt op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling en worden afspraken gemaakt over de inzet van extra en aanvullende activiteiten 

door de school vallend binnen de basisondersteuning. Het ondersteuningsteam stelt ook 

vast voor welke leerlingen geldt dat zij, ondanks alle ondersteuning door de school, de 

basisondersteuning dreigen te overstijgen en waarbij de continuïteit van de 

schoolloopbaan in het geding komt.  

 

Stap 2. Bestuursniveau  

In deze stap wordt op bestuursniveau nagegaan of de school alles heeft gedaan om het 

kind te ondersteunen. Deze stap is een tussenschakel tussen het ondersteuningsteam 

van de school en de toelaatbaarheids- en adviescommissie van het 

samenwerkingsverband 30-10.  

Het bestuur wordt in deze vertegenwoordigt door een deskundige (orthopedagoog, 

onderwijskundige of bovenschools intern begeleider) die een professionele dialoog voert 

met de leden van het ondersteuningsteam van de school over de ondersteuningsvraag 
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van de leerling. Deze professionele dialoog versterkt de bestuurlijke verantwoordelijkheid 

voor de schoolloopbaan van de leerling en het bestuur houdt hierdoor zicht op de 

leerlingstromen naar de toelaatbaarheids- en adviescommissie.  

Ook krijgen betrokkenen informatie over de kwaliteit van de eigen basisondersteuning en 

de mogelijkheden om de basisondersteuning te versterken. In een aantal gevallen is het 

wellicht mogelijk dat er reeds ondersteuningsmaatregelen ingezet kunnen worden voor 

de leerling.  

 

Stap 3. Aanvraag  

De school heeft voor de leerling die besproken is in het Ondersteuningsteam en op 

bestuursniveau een voorlopig ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit perspectief wordt 

samen met het aanvraagformulier opgestuurd naar de toelaatbaarheids- en 

adviescommissie. De intern begeleider van de school is verantwoordelijk voor beide 

documenten.  

In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het 

kind. Tevens wordt aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten 

worden en voor welke periode.  

 

Stap 4. Samenstelling Toelaatbaarheids- en adviescommissie 

  

De samenstelling van de Toelaatbaarheids- en adviescommissie is conform de Algemene 

Maatregel van Bestuur: ‘In dit besluit is bepaald dat voor de toelating tot het speciaal 

basisonderwijs en voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs het 

samenwerkingsverband zich moet laten adviseren door een orthopedagoog en door een 

tweede deskundige, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling (zoals blijkt 

uit de gegevens van de ouders of de school), door een kinder- of jeugdpsycholoog, een 

pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater. Door het 

opleggen van deze verplichting is geborgd dat het samenwerkingsverband relevante 

deskundigheid betrekt bij de beslissing over het wel of niet verwijzen van leerlingen naar 

speciale voorzieningen in het samenwerkingsverband.’  

 

De aanvraag wordt op inhoud beoordeeld door de toelaatbaarheids- en adviescommissie, 

bestaande uit tenminste een orthopedagoog uit het speciaal basisonderwijs en een 

orthopedagoog uit het speciaal onderwijs. Het voorzitterschap wordt uitgevoerd door een 

functionaris van het samenwerkingsverband 30-10. Indien gewenst wordt andere 

expertise, afhankelijk van de vraagstelling, ingezet. Samen beoordelen zij of de aanvraag 

voor extra ondersteuning gegrond is en formuleren een advies, kennen een arrangement 

toe en indien nodig geven zij een toelaatbaarheidsverklaring af. De deskundige van het 

aanvragende schoolbestuur en de intern begeleider zijn beiden bij de behandeling van de 

aanvraag aanwezig. Het is mogelijk dat ook de leraar van de leerling deelneemt aan de 

bespreking.  

 

Relatie met ouders  

Uiteraard zijn de ouders door de school volledig op de hoogte van de aanmelding bij de 

toelaatbaarheids- en adviescommissie. Het is wenselijk dat ouders de bespreking 

bijwonen over hun kind. Het is van groot belang dat de toelaatbaarheids- en 

adviescommissie open en transparant te werk gaat.  

Verwacht wordt dat de school met de ouders een op overeenstemming gericht overleg 

voert over de inzet van de middelen. De wet passend onderwijs verplicht de school om 

voor leerlingen die gebruik maken van middelen uit de extra ondersteuning een 

ontwikkelingsperspectief samen te stellen.  
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