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Inleiding 
 

Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van De Otterkolken. U leest hier welke 

mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften.  

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit 

samenwerkingsverband werden afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de 

verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan 2014-2016 

en in de notitie basisondersteuning (mei 2014), beide van het SWV PO IJmond. 

In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een 

schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te 

lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen 

de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op onze school 

aangegeven.  

Wij zijn ons bewust van de noodzaak van en de afspraken over verdere professionalisering van directie, team 

en leerkrachten, zoals genoemd in het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs IJmond 2016-2020. 

Professionalisering is een vast onderdeel in ons jaarplan.  

Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag terug te 

vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site 

www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het 

samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.passendonderwijsijmond.nl/


5 
 

1. Passend onderwijs  
 

De missie van het SWV Passend Onderwijs IJmond luidt als volgt: 

‘Realiseren van een samenhangend geheel van ondersteunings- voorzieningen binnen en tussen 

scholen op zo’n manier dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken en leerlingen met 

extra ondersteuning een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen, liefst zo thuisnabij 

mogelijk.’(07-06-2016)                                      

De missie is gestoeld op 4 uitgangspunten: 

1. Sterke basisscholen 
2. Alle kinderen succesvol op school 
3. Verbinding leefdomeinen – onderwijs/jeugdhulp 
4. Thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen 

1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond 
‘Het samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, ook als er 

extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit mogelijkheden van kinderen en niet 

vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).’ 

Algemene doelen van het samenwerkingsverband: 

1. Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen 

2. Goede samenwerking met ketenpartners  

3. Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen 

4. Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig personeel 

5. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan direct betrokkenen m.b.t. het ontwikkelen en faciliteren 

van arrangementen 

6. Informeren en ondersteunen van ouders 

7. Toewijzen, beheren en beheersbaar houden van financiën  

Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de gewenste basisondersteuning op de 

scholen. De zeven principes van handelingsgericht werken zijn uitgangspunt op alle scholen in 

het Samenwerkingsverband. 

Zie: Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs IJmond 2014-2016 

1.2 Passend onderwijs op De Otterkolken 
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt 

is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de 

ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in 

samenwerking met ouders en kinderen, waarbij ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en 

pedagogische partner. Wederzijdse verwachtingen moeten helder en duidelijk naar elkaar uitgesproken 

(kunnen) worden. 

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar 

ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de 

ondersteuningsbehoefte van elk kind.  

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat 

geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit 

extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het 

samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een 
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andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het 

samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 

1.3 Handelingsgericht werken 
Handelingsgericht werken als basis van het realiseren van passend onderwijs. Bij HGW is het belangrijk vooruit 

te kijken en preventief en planmatig te handelen. 

Uitgangspunten handelingsgericht werken: 

1. Doelgericht handelen 

2. Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal 

3. Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school 

4. Leerkracht speelt een belangrijke rol  

5. Positieve aspecten zijn van groot belang 

6. Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling 

7. Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze 

Samenwerken met ouders  

Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het 

kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Zij kennen hun kind het langst 

en het best. Leerkrachten, intern begeleider en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor 

het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de 

ontwikkeling van het kind.  

Zie: schema Ondersteuningsroute binnen de school, paragraaf 2.4.1. 

En wat wil de leerling zelf?  

De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De leerkracht 

probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerdoelen. Samen met het kind wordt bedacht wat 

nodig is om het gestelde doel te bereiken. De leerkracht of intern begeleider voert gesprekken met het kind en 

kan hierbij gebruik maken van het formulier “Hoe denk jij erover?” (bijlage 1). 
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2. Basisondersteuning 
“Basisondersteuning is de door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken mate van ondersteuning die elke 

school in het samenwerkingsverband minimaal biedt. Het kan zijn dat leerlingen meer vragen dan de 

afgesproken basisondersteuning, dan wordt gesproken over extra ondersteuning of arrangementen. Afspraken 

over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV 

Passend Onderwijs IJmond, 2014).” 

 

De vier aspecten van basisondersteuning zijn: 

1. Basiskwaliteit 

2. Planmatig werken 

3. Ondersteuningsstructuur 

4. Preventieve en lichte curatieve interventies 

2.1 Basiskwaliteit. 
“De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het 

toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun 

basiskwaliteit op orde. (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014) 

2.2 Planmatig werken  
“De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop 

een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014)”. 

 

2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken 

 

Het team van De Otterkolken gebruikt het handboek ‘Handelingsgericht werken met groepsplannen’ als 

leidraad voor het volgen van de cyclus handelingsgericht werken. Alle afspraken en werkwijzen rond het 

werken met groepsplannen en afnemen van toetsen staan hierin beschreven. 

 

Op basis van de juni toetsen en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen wordt het eerste groepsplan van 

het nieuwe schooljaar opgesteld met een basis, extra en plusgroep. Individuele handelingsplannen worden ook 

hier ingehangen. Losse handelingsplannen worden alleen nog gebruikt voor leerlingen met 

taal/spraakproblematiek. 

Er wordt zowel op de doelen voor de subgroepen als op de doelen voor de individuele leerlingen geëvalueerd. 

Dit evalueren gebeurt vier maal per schooljaar, voor de D/E leerlingen acht maal per schooljaar. 

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in dezelfde mate en in hetzelfde tempo. Wij accepteren verschillen tussen 

leerlingen en zien hun onderwijsbehoeften als een uitdaging. Uitgaan van datgene wat een leerling wél kan en 

dat proberen uit te bouwen, zorgt voor een positieve kijk op de ontwikkeling van al onze leerlingen. 

 

Voor de groepen 1/2 worden een groepsplan Taal en Rekenen opgesteld waarin beginnende geletterdheid, 

woordenschat, beginnend spellingsonderwijs, kritisch en begrijpend luisteren en beginnende gecijferdheid een 

plaats krijgen; voor groep 3 zijn dat aanvankelijk en voortgezet lezen en rekenen.  

 

In onderstaand schema wordt de cyclus van handelingsgericht werken schematisch weergegeven: 

             



8 
 

          
De cyclus kent 6 stappen: 

Stap 1 bestaat uit het verzamelen van gegevens van leerlingen. Data uit toetsen, observaties, gesprekken met 

leerlingen, maar ook gedeelde kennis van ouders. Deze gegevens worden door de leerkracht verzameld zodat 

zij van alle kinderen een duidelijk beeld heeft.  

In stap 2 worden de doelen gesteld voor de komende periode en de leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte gesignaleerd. Toetsgegevens kunnen aangeven wanneer een leerling extra begeleiding of 

uitdaging nodig heeft, maar vooral observaties geven de leerkracht informatie over specifieke 

onderwijsbehoeften van leerlingen.  

In stap 3 worden de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen uit stap 2 omschreven. Het belangrijkste 

doel is dat de leerkracht helder krijgt wat deze leerling nodig heeft om bijvoorbeeld sociaal-emotioneel te 

groeien of om verder te komen in de lesstof. De onderwijsbehoeften van kinderen kunnen heel divers zijn.  

In stap 4 worden leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften geclusterd. Zo ontstaat bijvoorbeeld een groepje 

leerlingen, dat extra instructie nodig heeft bij rekenen, of een groepje, dat meer herhaling nodig heeft bij lezen. 

Leerlingen worden zoveel mogelijk geclusterd om de organisatie in de groep overzichtelijk te houden.  

Stap 5 bestaat uit het opstellen van een groepsplan voor een vakgebied, waarbij de leerlingen worden 

ingedeeld in 3 groepen. De groep die extra uitdaging nodig heeft noemen wij de ‘plusgroep’, de ‘basisgroep’ is 

de gemiddelde groep leerlingen die voldoende heeft aan het standaard aanbod en de ‘extragroep’ is de groep 

leerlingen met behoefte aan extra instructie. Voor iedere groep wordt aangegeven hoe er de komende periode 

gewerkt wordt aan de doelen die door de leerkracht gesteld zijn. 

Vervolgens wordt het groepsplan in stap 6 uitgevoerd en in stap 1 geëvalueerd. Voor de kinderen in de 

‘extragroep’ vinden er naast de twee evaluaties per groepsplanperiode nog twee extra evaluaties plaats zodat 

er ongeveer iedere 6 weken wordt bekeken wat de vorderingen zijn. Bij kinderen met een D/E score wordt dit 

4x per jaar besproken met ouders. De evaluatiegegevens worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw 

groepsplan. Kinderen kunnen naar aanleiding van veranderde ondersteuningsbehoefte na elke 

groepsplanperiode en/of tussentijds van groepstype wisselen. 
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2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies  

2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften 
De volgende instrumenten worden gebruikt: 

- Kennismakingsgesprekken met ouders(binnen 3 weken) en 6-wekengesprek bij aanvang in groep 

- Oudergesprekken en observaties (worden in het leerling-dossier in Esis vermeld) 

- Het voeren van kind-gesprekken en samen doelen stellen 

- Observatielijsten beginnende geletterdheid en gecijferdheid in de groepen 1/2 

- Incidenteel afname UGT-R door intern begeleider om het getalbegrip in kaart te brengen (groep2/3) 

- Signaleringslijsten dyslexie in de groepen 1/2 

- Herfstsignalering, wintersignalering en voorjaarsignalering in groep 3 (VLL) 

- Methodegebonden toetsen 

- CITO LVS volgens de toets kalender (bijlage 2) 

- Uitvoeren van aanvullend rekenonderzoek door de rekencoördinator 

- SCOL voor groep 2 t/m 8 en leerlingSCOL voor groep 6 t/m 8 

- Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid 

- NSCCT aan het begin van groep 6 

- CITO entreetoets in groep 7 

- Centrale Eindtoets groep 8 

- Bij M5 worden data over pestgedrag verzameld. 

 

2.3.2 Ondersteuning bij het leren 
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie 

Deskundigheid 
 

De Intern Begeleider is tevens de dyslexiespecialist op school. 
Daarnaast heeft een aantal collega’s nascholing op dit gebied 
gevolgd en wordt een collega opgeleid tot gedragsspecialist. 
We hebben een leescoördinator die VNL coördineert en het 
‘Handboek VNL’ actueel houdt. 

Voorziening 
 

Handboek Spelling en Protocol dyslexie 2015 (bijlage 3). 
ICT: Taaltuin, methode gebonden computerprogramma’s. 
Orthotheek met boeken en materialen. 
Inzet van onderwijsondersteunend personeel van de BSO. 
Tutorlezen door bovenbouwgroepen. 

Gebouw 
 

Hoofdgebouw: Atrium, ruimte BSO, handenarbeidlokaal, twee RT-
ruimtes. Dependance: klein extra lokaal. 

Samenwerking met externe partners 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond voor advies, 
vergoede zorg aanvragen bij ONL, Ilse Welp of ‘Het kind centraal’. 

 
Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie 

Deskundigheid 
 

We beschikken over een rekencoördinator die samen met de Intern 
Begeleider het beleid voor deze kinderen uitstippelt en 
rekenonderzoeken uitvoert. De rekencoördinator houdt zicht op en 
bewaakt de doorgaande lijn op rekengebied en houdt het ‘Handboek 
Rekenen’ actueel. 

Voorziening 
 

Als basis werken we van groep 1 t/m 8 met de methode Alles Telt en 
de map beginnende gecijferdheid in de groepen 1/2. Ook maken we 
gebruik van ‘Met Sprongen Vooruit’ in de onderbouwgroepen. Alles 
Telt wordt in 3 niveaus aangeboden. 
ICT: Rekentuin, methode gebonden computerprogramma’s. 
Het rekenbeleid staat beschreven in het Handboek Rekenen. 

Gebouw 
 

We maken gebruik van ondersteunend rekenmateriaal, dat op een 
centrale plek in de koffiekamer staat. 

Samenwerking met externe partners 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond voor passende 
adviezen, onderzoek dyscalculie bij ‘Het kind centraal’ of de Dokter 
Bosman Kliniek. 
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Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie 

Deskundigheid 
 

DHH scholing team. IB-er is opgeleid om de NSCCT af te nemen. 
We hebben een coördinator meer- en hoogbegaafdheid in het team. 
Zij is medeverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 
meerbegaafdheid. 

Voorziening 
 

Handboek Levelwerk. Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. 
Orthotheek met materialen, waaronder Levelkisten. Tabijn Plusklas. 

Gebouw 
 

De Tabijn plusklas rouleert per 6 weken binnen de Heemskerkse 
Tabijnscholen. 

Samenwerking met externe partners 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond 

 

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie 

Deskundigheid 
 

Er is geen specialist op dit gebied aanwezig. We proberen good-
practice en kennis met elkaar te delen. Samenwerken met ouders. 
Ondersteuner vanuit het SWV: Karin Heeremans. 

Voorziening 
 

Methoden met aanbod op verschillende niveau’s. Orthotheek met 
materialen. 

Samenwerking met externe partners 
 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 
Aanvullend onderzoek door Mathilde Kremer van ‘Het Kind Centraal’. 

 

Aanbod voor leerlingen met een Taal Spraak Stoornis 

Deskundigheid 
 

Ervaring met leerlingen met een Taal Spraak Stoornis, die worden 
begeleid vanuit Auris.  

Voorziening 
 

Inzet grote en kleine kring, middenkring en coöperatieve werkvormen 
om de betrokkenheid te vergroten. 

Samenwerking met externe partners 
 

Auris / Van Gilseschool en verschillende logopediepraktijken in 
Beverwijk en Heemskerk. 

 

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
 

Preventief handelen 

Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen gedragsproblemen 

worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde.  

Wij starten elk schooljaar met de ‘De Gouden Weken’ en met een kennismakingsgesprek met de ouders. 

 

Programma of methode voor sociale veiligheid  

De school gebruikt het volgende programma voor sociale veiligheid: Kanjertraining en M5. 

De school beschikt over een gedragscode, gerelateerd aan M5 (bijlage 4). 

 

Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek  

Deskundigheid 
 

Alle leerkrachten zijn of worden opgeleid tot Kanjertrainer. 
Daarnaast gebruiken we het programma M5 om pestgedrag 
beheersbaar te maken. Directie en IB vormen de stuurgroep. 
Een aantal collega’s heeft of is voornemens de cursus kindercoach 
te volgen. 
Intern begeleider coördineert, begeleidt en coacht kinderen en 
ondersteunt contacten met ouders.  

Aandacht en tijd 
 

Er wordt elke dag aandacht besteed aan ‘Kanjertraining’. Van 
groep 1 t/m groep 8 worden wekelijks lessen uit deze methode 
gegeven. 
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Voorziening 
 

Schoolbrede methode Kanjertraining, knieboeken en 
verwerkingsmaterialen. SCOL en LeerlingScol.  
Orthotheek met ondersteunende spellen en materialen.  
Samenwerkingspartners: SOVA training/ KIES training tijdens of na 
schooltijd op school, Gesprekken met kindercoach tijdens of na 
schooltijd op school, Schoolmaatschappelijk werk tijdens of na 
schooltijd op school. 
Piep zei de muis (echtscheidingsproblematiek). 

Gebouw 
 

De kleuterspeelzaal leent zich goed voor SoVa-training. 

Samenwerking met externe partners 
 

Socius Schoolmaatschappelijk Werk, Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs IJmond, Het Spalier, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, IKC, Kenter, Lucertis, Kinder-coach Irene Heim, Playing for 
Success AZ, Visio (voor leerling met visuele handicap).  

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Intern Begeleider is tevens Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Zij heeft daarvoor een training 

gevolgd. 

Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 

getreden. De wet bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren 

onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en 

justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een 

stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of 

hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De IB-er werkt daarbij ook met de Verwijsindex. 

Zie bijlage 5. 

 

2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling 

 

Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften 

Deskundigheid 
 

Vakspecialist bewegingsonderwijs/ MRT-er 
De vakspecialist geeft iedere groep minimaal 1x per week gymles 
en geeft MRT-lessen op woensdag. 

Voorziening 
 

In de kast in de RT-ruimte zijn een aantal specifieke methoden en 
materialen aanwezig die ingezet kunnen worden. 
Er zijn speciale schriften van ‘de schrijfvriend’ en aangepast 
schrijfgerei. 
Om aan specifieke onderwijsbehoeften van kinderen te voldoen 
worden ICT-middelen ingezet. 

Gebouw 
 

Gymzaal van de gemeente, speelzaal op school. 

Samenwerking met externe partners 
 

Sportservice Kennemerland, Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs IJmond (Karin Heeremans), Heliomare (Tess Jongepier) 

 

Medische handelingen 

Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd (bijlage 6 en 6a). 
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2.4 Ondersteuningsstructuur 
“De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd, 

ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.” 

 

2.4.1 Ondersteuningsroute binnen school  (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014) 

School en leerkrachten                              Interactie met ouders       

Stap1 
Leerkracht in de groep observeert, 
signaleert, voert kindgesprek en werkt 
handelingsgericht. 
 

 
Leerkracht in gesprek met ouders, delen van 
zorgen, uitwisselen van ervaringen, 
afstemmen van de aanpak. 
 
 
Leerkracht informeert ouders en wisselt 
ervaringen uit (maak gebruik van expertise 
van ouders, wat werkt bij hen?). 
 
 
 

Stap 2 
Leerkracht overlegt met collega(s). 
Leerlingbespreking / intercollegiale 
consultatie 
 

Stap 3 
Leerkracht overlegt met IB-er: 
- wat is er al gedaan? 
- leerkracht in zijn kracht zetten.  
- wat /wie is er nodig binnen de school? 
 

Stap 4 
a. IB-er /leerkracht hebben consultatief 
overleg 
b. IB-er /leerkracht hebben consultatief 
overleg met begeleider passend onderwijs 
SWV (Karin Heeremans) 
c. (eventueel) Start groeidocument 
 

 
Ouders zijn op de hoogte van het gesprek 
en kunnen bij het gesprek worden 
uitgenodigd  
 

Stap 5  
Overleg ondersteuningsteam (OT) a.d.h.v. 
stappenplan (SWV ) en groeidocument 
(SWV). 
Leerkracht brengt leerling in. (zie bijlage 7, 
ondersteuningsteam in stappen) 

 
Ouders geven toestemming voor bespreking 
in het ondersteuningsteam 
 
Ouders worden uitgenodigd bij bespreking 
in ondersteuningsteam 
 

Stap 6 
a. Indien basisondersteuning: afspraken 
intern maken over het realiseren daarvan. 
b. Indien extra ondersteuning of verwijzing 
    SBO/SO : 

- Starten OPP in het groeidocument 
met aangepaste doelen 

- Evaluatie van het OPP: verwijzen 
naar de evaluaties in het 
groeidocument. 

 

 
Toelichting aan ouders wat ze kunnen 
verwachten. 

- Route schetsen.  
- Uitstroomverwachting benoemen 

en beschrijven 
- OPP 2x per schooljaar met ouders 

bespreken. 
 

Stap 7 
Arrangeergesprek (MDO: Multidisciplinair 
overleg) met relevante partners, ouders, 
leerkracht, IB-er, directie en  
betrokkenen n.a.v. het groeidocument. 
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 

 
Ouders zijn partner in de zorg om hun kind. 
 
 

 



13 
 

2.4.2 Ondersteuningsteam (OT) 

Het ondersteuningsteam komt 8x keer per schooljaar bijeen. In het ondersteuningsteam staan vragen rond de 

ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal. Gestreefd wordt om het OT 

op verschillende dagen in de week te laten plaatsvinden zodat meerdere leerkrachten de mogelijkheid hebben 

om erbij aan te sluiten. 

 

Samenstelling ondersteuningsteam: 

- Leerkracht 

- Intern begeleider 

- Begeleider passend onderwijs SWV Karin Heeremans en op afroep de aan onze school toegewezen 

gedragsspecialist Erna ter Horst 

- Schoolmaatschappelijk werker/CJG coach (op afroep) 

- Directeur (voorzitter) 

- Incidenteel: medewerker van ‘Kenter’ Jeugdhulp, logopedist, psycholoog van externe instantie, 

kindertherapeut. 

 

Ouders kunnen bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam worden uitgenodigd en zijn op de Otterkolken 

vrijwel altijd aanwezig bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam 

werkt volgens de handelingsgerichte systematiek (zie bijlage 7: ‘Ondersteuningsteam in stappen’). 

Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het 

ondersteuningsteam en er een groeidocument is ingevuld.  

 

2.4.3 Het groeidocument 

Als een kind vast dreigt te lopen in het onderwijsleerproces worden de ouders daarover door de leerkracht 

geïnformeerd. Dit wordt door de leerkracht geregistreerd in het leerlingdossier in Esis. 

Het eerste deel van het groeidocument is een middel om de ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart 

te brengen. Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden eerst samen met ouders 

en op zorgteamniveau besproken en indien gewenst daarna beschreven. Ouders dienen hier wel schriftelijk 

toestemming voor te geven via een accordering in het eerste deel van het groeidocument. 

Het groeidocument kan tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de eventuele bespreking in het 

ondersteuningsteam dienen.  

De Intern Begeleider coördineert het invullen en archiveren van de groeidocumenten. Bij voorkeur worden de 

ondersteuningsbehoeften ingevuld door de leerkracht. Het ouderdeel door raadpleging van de ouders. 

Bij aanvraag voor extra ondersteuning of na de beslissing dat er aanvullende doelen voor het kind worden 

gesteld wordt het OPP ingevuld. Het uitgangspunt van passend onderwijs is ‘voor elk kind een passende plek’. 

Mocht onze basisschool niet passend zijn kunnen we onderzoeken of elders onderwijs nabij gegeven kan 

worden of kan er sprake zijn van een verwijzing naar het S(B)O. Voor een verwijzing naar het speciaal (basis) 

onderwijs is een volledig ingevuld groeidocument, inclusief OntwikkelPerspectiefPlan verplicht. 

 

2.4.4 Begeleider passend onderwijs SWV 

Aan de school is een begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband verbonden. 

Doel van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is om het niveau van de basisondersteuning en 

preventieve en licht curatieve interventies te optimaliseren en om eventuele (curatieve) interventies te plegen. 

Op termijn zal dit de noodzaak van verwijzingen naar het s(b)o minimaliseren. 

De begeleider kan worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en 

schoolniveau. De begeleider heeft zitting in het ondersteuningsteam en is procesbegeleider bij de 

arrangeergesprekken. School is en blijft te allen tijde eigenaar van het ondersteuningstraject. 
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2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk 
 
De Intern Begeleider kan de CJG coach inschakelen als: 

 er zorgen zijn over kinderen, een professional betrokken is, maar graag ziet dat iemand echt in gesprek 
gaat met het hele gezin en vaststelt of het veilig is en wat er nodig is. 

 er meerdere professionals betrokken zijn, regie gewenst/nodig is en er zorgen over de kinderen zijn. 

 jeugdhulp nodig is/gewenst is, maar wanneer het nog niet duidelijk is wat het beste past. 

Schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld als er problemen zijn op sociaal emotioneel gebied dat directe 
weerslag heeft op het schoolse functioneren van het kind. 

Verwijsindex 

Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een 

leerling aan te melden voor de verwijsindex.  

Binnen de school is de intern begeleider aangewezen als contactpersoon. Zij is als enige bevoegd een melding 

bij de verwijsindex te doen. 

Het is niet nodig ouders op de hoogte te brengen van een melding in de verwijsindex. Als er een match is 

binnen de verwijsindex dan worden de directeur en de ouders daarvan op de hoogte gebracht.   

Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om duidelijk te krijgen 

welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij een ‘match’ nemen hulpverlenende 

instanties en school contact met elkaar op. De instantie met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg rond 

het gezin te coördineren. Dit is nooit de school. 

 

2.4.6 Overige externe deskundigen (indien van toepassing) 

- GGD 

- Kenter Jeugdhulp 

- Alert4You 

- Dokter Bosman Kliniek 

- Mathilde Kremer van ‘Het kind centraal’ 

2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school 

Maak keuze en wijzig/vul aan waar nodig 

Functie/ 
deskundigheid 

Taak 
 

Leerkracht 
 

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de basisondersteuning in de 
groep uit.  
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 
ondersteuningsbehoeften bij leren en gedrag. Onderhoudt contact met ouders en 
kind. Draagt mede zorg voor het leerling-dossier en het invullen van de 
groeidocumenten. 

Intern Begeleider en 
tevens 
Dyslexiespecialist 
 

Levert bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van 
basisondersteuning in de school, waaronder opbrengstgericht werken. Ondersteunt 
leraren bij het bieden van passend onderwijs. Onderhoudt contacten met ouders, 
kind, externen. Verzorgt agenda ondersteuningsteam. Coördineert het invullen van 
groeidocumenten en het bijhouden van het leerling-dossier. Doet pedagogisch-
didactisch onderzoek. Verzorgt de aanvraag van arrangementen. Rapporteert aan en 
overlegt met directie. 
Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van lezen, spelling en 
dyslexie. Kan didactisch onderzoek doen. Voor een dyslexieverklaring moet altijd 
aanvullend onderzoek worden gedaan door een psycholoog of orthopedagoog. 

Directeur 
 

Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van 
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt 
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leerkracht en IB waar nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam. 
Onderhoudt contacten met ouders, kind, leerkrachten, IB, bestuur, externen. 

Gedragsspecialist in 
opleiding 
 

Ondersteunt leerkrachten en de Intern Begeleider bij vragen rondom 
gedragsproblematiek. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de preventie 
van probleemgedrag centraal staat.  

Vakleerkracht 
gymnastiek 
 

Ondersteunt leerlingen bij de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het 
samen spelen. Adviseert leerkrachten en ouders bij vragen op het gebied van de 
motorische ontwikkeling. 

Leescoördinator Coördineert en adviseert op het gebied van voortgezet technisch lezen met VNL (veel 
lezen, niveau omhoog, leesplezier) 

Rekenspecialist 
 

Adviseert en ondersteunt leerkrachten en ouders op het gebied van rekenen. Kan 
diagnostisch onderzoek uitvoeren en handelingsadviezen geven. 

Coördinator 
hoogbegaafdheid 

Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid en de inzet van Levelwerk en de Plusklas. 

Onderwijsassistent  
 

Helpt passend onderwijs vorm te geven door ruimte te scheppen om aan groepjes 
kinderen o.a. extra leesondersteuning te geven. 

 

2.4.8 Leerling-dossier 

Voor elke leerling is er een leerling-dossier. Hierin is opgenomen:  

 de leerlingenadministratie; 

 rapporten; 

 uitslagen van toetsresultaten; 

 gegevens uit het leerlingvolgsysteem; 

 verslagen van gesprekken met ouders; 

 afspraken die er over de leerling zijn gemaakt; 

 eventueel een lopend groeidocument; 

 eventueel medisch protocol bij bv. epilepsie of diabetes mellitus;  

 eventueel het onderwijskundig rapport. 
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3. Extra ondersteuning 
“Extra ondersteuning is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan worden geboden. Hier is 

bijvoorbeeld extra personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of hulpmiddelen nodig. Dit kan in de 

vorm van een arrangement op een basisschool of in de vorm van tijdelijke plaatsing op een SO/SBO school (SWV 

Passend onderwijs IJmond, 2014).” 

3.1. Procedure handelingsgericht arrangeren 
 

Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek. Wat zijn de 

onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan ondersteuning? Met de antwoorden op deze en 

andere vragen wordt met elkaar een arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra 

ondersteuning loopt via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 

Voor de aanvraag van een arrangement dient de school een groeidocument, inclusief 
OntwikkelingsPerspectiefPlan, op te stellen. 
 

3.2. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O 
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de extra ondersteuning niet kan bieden 
wordt samen met de ouders gekeken naar een meer passende onderwijsplek. In samenspraak met de ouders 
vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring aan. Bij toekenning hiervan kan 
een kind geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs. Een plaatsing in het speciaal basisonderwijs is in 
principe van tijdelijke aard, een plaatsing is het speciaal onderwijs kan tijdelijk danwel structureel tot 12/13 
jarige leeftijd zijn. 
Er kunnen verschillende typen toelaatbaarheidverklaring afgegeven worden: 

 Speciaal basisonderwijs 

 Speciaal onderwijs 
- categorie I (cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt, langdurig ziek, psychiatrisch) 
- categorie II (lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt) 
- categorie III (ernstig meervoudig gehandicapten én cognitief zeer beperkt) 

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o dient de school een volledig groeidocument, 
inclusief OntwikkelPerspectiefPlan, op te stellen. 

4. Exclusie  
Binnen de mogelijkheden van De Otterkolken zijn wij handelingsverlegen/ -onbekwaam: 

 Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt. 

 Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling. 

 De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen. 

 Als het gedragsprobleem zo groot is dat het lesgeven onmogelijk gemaakt wordt. 
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Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema 

 

School: De Otterkolken 
Bestuur: Tabijn 

 
Basisondersteuning 

Onze basiskwaliteit: 

Volgens het laatste inspectierapport (07-06-2016) heeft de school een breed en eigentijds onderwijsaanbod 

waarbij zij naast aandacht voor de cognitieve vakken veel oog heeft voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

leraren geven goed les en stemmen het onderwijs niet alleen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, 

zij verdiepen zich ook in de wijze waarop leerlingen leren. De leerlingen zijn enthousiast over hun school. Ze 

leren veel en voelen zich prettig en veilig op de school. Het team werkt gedreven en op professionele wijze aan 

de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

wit = niet aanwezig  geel = in ontwikkeling  groen = voldoende aanwezig   blauw = excellent wit geel groen blauw 

Handelingsgericht werken   x  

Planmatig werken   x  

Ondersteuningsstructuur   x  

Preventieve en licht curatieve interventies: 

Aanbod voor leerlingen met dyslexie   x  

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen   x  

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie    x 

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie   x  

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek   x  

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften   x  

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)   x  

Protocol voor medische handelingen   x  

 

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen) 

 Intern Begeleider/Dyslexiespecialist en ONL  

 Ondersteuner en gedragsspecialist vanuit SWV Passend Onderwijs IJmond 

 Rekenspecialist 

 Leescoördinator, Levelwerkcoördinator 

 ICT-er 

 Gedragsspecialist (in opleiding) 

 Onderwijsassistent/vrijwilligers 

 BSO 

 Samenwerking met andere externe partners zoals Socius, ONL, ‘Het kind centraal’, Dokter Bosman 
Kliniek, Alert4You, Kenter, GGD, logopedisten, kindertherapeuten, Heliomare. 
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Exclusie: 

 Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt. 

 Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling. 

 De zorg van een leerling  zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen. 

 Als het gedragsprobleem zo groot is dat het lesgeven onmogelijk gemaakt wordt. 

 


