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Inleiding
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van Basisschool De Ark. U leest hier welke
mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende
onderwijsbehoeften.
Het schoolondersteuningsprofiel is onlosmakelijk verbonden met het schoolbeleid dat beschreven staat in het
schoolplan 2016-2020 en de jaarlijkse schoolgids. U vindt het schoolplan en de schoolgids op onze website:
www.arkheemskerk.nl.
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende
scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan 2016-2020 en in de
notitie basisondersteuning (maart 2016), 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 school aangegeven.
Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’ (zie bijlage 1). 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.
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1. Het onderwijs op De Ark1
Het is ons doel om kinderen te helpen díe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven
nodig hebben.
We gaan ervan uit dat kinderen het beste tot hun recht komen als zij onderwijs krijgen dat bij hun niveau past.
Of eigenlijk net boven het niveau van de leerling. We noemen dit de ‘zone van naaste ontwikkeling’. We zijn
van mening dat we de leerlingen binnen het leerstofjaarklassensysteem niet allemaal leerstof in hun ‘zone van
naaste ontwikkeling’ kunnen bieden. Binnen deze structuur moeten we te veel concessies doen. Leerlingen
werken (ver) boven niveau (frustratie) of (ver) onder niveau (verveling).
Op De Ark is het leerstofjaarklassensysteem losgelaten. Ons onderwijs wordt zodanig georganiseerd dat we
kunnen bieden waar we al jaren naartoe werken: Voor ieder kind het juiste onderwijsaanbod, zodat het kind
kan groeien naar eigen kunnen en mogelijkheden. Groeien in brede zin: Cognitief (het leren), sociaalemotioneel en talentgericht.
Stamgroepen en coaches
Dagelijks ontmoeten leerlingen en leerkrachten elkaar op school. Er zijn stamgroepen met leerlingen van
verschillende leeftijden. Iedere stamgroep heeft één of twee vaste stamgroep-leerkrachten.
Leerkrachten van de stamgroepen worden coaches genoemd. De term coach geeft aan dat de leerkracht er niet
alleen is om informatie over te dragen, maar ook om de leerlingen te begeleiden en te stimuleren in hun
onderwijsproces.
De kinderen beginnen en eindigen de dag in de stamgroep. Halverwege de dag lunchen de leerlingen met hun
stamgroep. In de stamgroeptijd is onder andere aandacht voor het groepsproces, de sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. Kanjertraining), Trefwoord, verjaardagen, begeleiden met plannen, samen eten en
buitenspelen, etc.
Leerlingen hebben niet alleen te maken met de vaste coach(es). We kijken naar de onderwijsbehoefte van de
leerling én de talenten van onze leerkrachten. Deze brengen we slim samen. Leerlingen werken op school
samen of alleen. Zij leren vaardigheden en doen allerlei onderwijsactiviteiten.
Activiteiten waarbij onderlinge interactie belangrijk is (leerstrategieën uitwisselen, met en van elkaar leren,
zingen, spelen, gymmen, presentaties geven of bijwonen, of een voorstelling opvoeren of bezoeken) worden in
een grotere groep uitgevoerd. Andere activiteiten, waaronder activiteiten die met behulp van ICT ook (vaak
sneller en beter) kunnen, doen de leerlingen zelfstandig. Samen leren en zelfstandig werken wisselen elkaar af.
Workshops
In de workshops werken de kinderen, samen met de leerkracht, aan een vooraf vastgesteld doel. Kinderen die
op dat moment een bepaald doel kunnen en/of moeten leren, volgen de workshop. Er zijn onder andere de
volgende soorten workshops:
- Instructieworkshop De leerkracht legt uit, en er wordt begeleid ingeoefend. De zelfstandige verwerking
gebeurt elders.
- Workshop voor begeleid werken De leerlingen komen rond een of enkele doelen samen bij de leerkracht,
waar ze kunnen werken en hun verschillende vragen kunnen stellen
- Presentatie-workshop: Een leerling, ouder, of externe geeft een presentatie aan een groep(je) leerlingen.

1

U leest hier hoofdstuk 5 uit onze schoolgids. Voor een volledige omschrijving van ons onderwijs verwijzen wij naar onze schoolgids en het
schoolplan. Beiden zijn te vinden op onze website; www.arkheemskerk.nl.
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De indeling van het gebouw.
Ateliers: De lokalen zijn ingericht als ateliers, waarbij de ruimte is aangepast aan de (leer)activiteiten die er
plaats vinden. Zo zijn er o.a. rekenateliers, taalateliers, en is er een creatief atelier. In elk atelier worden ’s
middags andere vakken gegeven. De ateliers dienen ook als thuisbasis voor de stamgroepen, waar leerlingen
en leerkrachten ’s morgens gezamenlijk starten en ’s middags samen afsluiten.
Stilteplein: De aula (bij de tribune) is een groot deel van de dag ‘Stilteplein’. Er is toezicht op het Stilteplein.
Leerlingen kunnen daar in alle rust zelfstandig werken. Ze werken bijvoorbeeld aan een werkstuk, doen
oefeningen op de iPad, lezen een boek, etc.
Leerplan (PLP) en werkwijze
We werken gedurende het jaar in periodes van circa acht weken. Elke zes à acht weken bespreken we met het
kind en de ouders welke vakken en vaardigheden de komende periode worden geleerd.
Op basis van de resultaten van de voorgaande periode ontwikkelen we een PLP (Persoonlijk LeerPlan) met
leerdoelen en een digitaal dag- en weekrooster. Zo kan een leerling zich sneller ontwikkelen en zich ook zaken
eigen maken die normaliter pas later aan bod komen.
Als een kind gemotiveerd aan het werk is, zal het meer en gemakkelijker leren.
Heeft een leerling veel hulp nodig, of is het voor een bepaald vakgebied minder gemotiveerd, dan gaat de
coach strakker sturen. We streven steeds naar balans tussen bij het kind passende vrijheid en gebondenheid.
Competentie, relatie en autonomie
Het onderwijs op De Ark is gericht op de drie basisbehoeften van een kind: competentie, autonomie en relatie.
Competentie gaat over het kunnen en kennen van dingen. Een kind voelt zich ‘competent’ als het dat wat hij/zij
geleerd heeft kan toepassen.
Autonomie ervaren kinderen als ze de gelegenheid krijgen initiatief te tonen, als ze beslissingen mogen nemen
en als ze verantwoordelijkheid mogen dragen voor het uitvoeren van hun taken.
Relatie ervaren kinderen als ze welkom zijn en erbij horen, als ze mee mogen doen en als anderen graag met
hen willen spelen en werken.
Leerdoelen en 21e eeuwse vaardigheden
De Ark realiseert twee doelen:
- het aanleren van basisvaardigheden die zijn vastgesteld in de kerndoelen voor het basisonderwijs én
- het aanleren van vaardigheden die van belang zijn in de 21e eeuw.
De Ark biedt een steeds rijker en breder onderwijsaanbod. Er is ruimte, tijd en gelegenheid voor kinderen om
hun talenten te ontdekken en te ontplooien.
Adaptief / gepersonaliseerd
Het onderwijs is in hoge mate gepersonaliseerd. De iPad/Chromebook is daarbij een mooi hulpmiddel. We
gebruiken software die het niveau van de lesstof automatisch aan het kind aanpast. We noemen dat adaptief.
Leerlingen ontvangen passend onderwijs, op maat qua inhoud en begeleiding. Sommige kinderen werken heel
zelfstandig en maken grote en snelle leerstappen, andere kinderen hebben meer behoefte aan gestructureerde
leerstof en coaching.
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Resultaten en ontwikkeling
De Ark volgt de resultaten van de leerlingen nauwgezet, met behulp van verschillende methodes en nietmethodegebonden toetsen (bijvoorbeeld Cito Volgsysteem).
We kijken regelmatig naar het behaalde niveau en de tijd die is besteed aan het werk. We vergelijken de
resultaten van de leerling ook met andere leerlingen van dezelfde leeftijd. Ze houden we in de gaten of het
kind zich voldoende ontwikkelt, en zo kunnen we de goede vervolgstappen plannen.
Voor elk vakgebied hanteren we leerlijnen die zijn ontwikkeld aan de hand van de kerndoelen, de
referentieniveaus en de tussendoelen van het SLO.
Ook ouders kunnen, door onze manier van werken, precies volgen wat hun kind doet en hoe het gaat. De
ouders, het kind en de coach bespreken regelmatig hoe het gaat én aan welke vaardigheden en projecten in
een bepaalde periode wordt gewerkt.
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2. Passend onderwijs
2.1 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, 2016).”
Algemene doelen van het samenwerkingsverband :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen
Goede samenwerking met ketenpartners jeugdhulp en zorg
Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen
Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig personeel
Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan directbetrokkenen m.b.t. ontwikkelen en faciliteren van
arrangementen
Informeren en ondersteunen van ouders
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 2016-2020

2.2 Passend onderwijs op De Ark
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 de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en
pedagogische partner.
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
ondersteuningsbehoeften 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
andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het
samenwerkingsverband en het schoolbestuur.
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2.2.1 Onderwijs op maat, maar geen S(B)O
Op De Ark wordt onderwijs op maat gegeven. Wij hebben de ambitie dat ieder kind mag groeien naar
eigen kunnen. Wij geloven dat ons onderwijsconcept ons helpt om ieder kind te geven dat hij/zij nodig
heeft. Toch is het goed te realiseren dat wij een reguliere basisschool zijn. Wij zijn geen school voor
speciaal (basis)onderwijs. In het geval van een verzoek tot verhuizen van basisschool vragen wij altijd het
dossier van de betreffende leerling(en) op. Wanneer uit het dossier blijkt dat de leerling het advies heeft
gekregen om naar het S(B)O te gaan, dan scharen wij ons achter dat advies. We zullen de leerling niet
aannemen, maar de ouder(s) terugverwijzen naar de huidige school.

Zie ook hoofdstuk 5 van dit document.

2.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school. Daarbij
is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te handelen.
Uitgangspunten handelingsgericht werken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doelgericht handelen
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal
Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school
Leerkrachten spelen een belangrijke rol
Positieve aspecten zijn van groot belang
Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerling
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, zorgcoördinator 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 3.4.
En wat wil de leerling zelf?
De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. Op De Ark worden
de leerlingen altijd betrokken bij het stellen van doelen, tijdens het coachgesprek dat elke 6-8 weken
plaatsvindt. Samen met het kind wordt bedacht wat nodig is om het gestelde doel te bereiken. Wanneer er
mogelijk sprake is van extra ondersteuningsbehoefte (extra begeleiding vanuit het samenwerkingsverband),
wordt ook aan de leerling gevraagd hoe hij/zij er zelf over denkt, met kindgerichte vragen in het Topdossier
(kindbeeld).
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3. 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.
2.
3.
4.

Basiskwaliteit
Planmatig werken
Ondersteuningsstructuur
Preventieve en lichte curatieve interventies

3.1 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)

3.2 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)”.
3.2.1 De cyclus handelingsgericht werken
Jaarcyclus handelingsgericht werken

(Waar IOP staat, kan de nieuwe term PLP worden gelezen.)
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Fase
1

Tijd

Actie

feb - juni

Observaties, (analyse van) gemaakt adaptief werk, evt.
methodetoetsen
De toetsen van het LOVS worden afgenomen. Zie toetskalender.
Van de toetsen worden fouten- of categorieënanalyses gemaakt.
Tijdens leerling- en groepsbesprekingen worden de resultaten van
het leerjaar/leerniveau en individuele (opvallende) leerlingen
besproken.
Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt waar nodig het
aanbod (curriculum à workshoprooster) aangepast
Er worden 1/2-jaarlijkse plannen per leerling gemaakt/geëvalueerd
en aangevuld.
De leerlingen worden, op basis van hun scores en
onderwijsbehoeften ingedeeld in een leerniveau (per vak/domein)
Er worden individuele afspraken gemaakt in de 1/2-jaarlijkse
llnplannen
In een warme overdracht naar de volgende coach worden de
leerlingen en hun behoeften doorgesproken
1/2-jaarlijk llnplan wordt, met leerling en ouders, vertaald naar 6-8wekelijkse doelen in het PLP.

juni/juli
2

juni/juli

3

juli

4/5

juli

juli
6

sept-nov

Uitvoeren van de PLP’s
november
Nov-feb
1

sept-jan
Jan/feb

2

Jan/feb

3

feb

4/5

6

feb

mrt-mei

Uitvoeren van het lesaanbod/curriculum
Tussenevaluatie: Tijdens de leerlingbespreking wordt bekeken of de
leerling ‘op koers’ is voor het behalen van het 1/2-jaarlijkse
leerlingplan. Uitkomst van de bespreking is input voor het PLP.
Uitvoeren van de PLP’s
Uitvoeren van het lesaanbod/curriculum
Observaties, (analyse van) gemaakt adaptief werk, evt.
methodetoetsen
De toetsen van het LOVS worden afgenomen. Zie toetskalender.
Van de toetsen worden fouten- of categorieënanalyses gemaakt.
Tijdens leerling- en groepsbesprekingen worden de resultaten van
het leerjaar/leerniveau en individuele (opvallende) leerlingen
besproken.
Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt waar nodig het
aanbod (curriculum à workshoprooster) aangepast
Er worden 1/2-jaarlijkse plannen per leerling gemaakt/geëvalueerd
en aangevuld.
De leerlingen worden, op basis van hun scores en
onderwijsbehoeften ingedeeld in een leerniveau (per vak/domein)
Er worden individuele afspraken gemaakt in de 1/2-jaarlijkse
llnplannen
1/2-jaarlijk llnplan wordt, met leerling en ouders, vertaald naar 6-8wekelijkse doelen in het PLP.
Uitvoeren van de PLP’s

PDCA

C

C, A

P

D

C, A, P
D

C

A

P

D

Uitvoeren van het lesaanbod/curriculum
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mei
mei-juli

Tussenevaluatie: Tijdens de leerlingbespreking wordt bekeken of de
leerling ‘op koers’ is voor het behalen van het 1/2-jaarlijkse
leerlingplan. Uitkomst van de bespreking is input voor het PLP.
Uitvoeren van de PLP’s
Uitvoeren van het lesaanbod/curriculum

C, A, P
D

Onze ambitie is dat ieder kind kan en mag groeien naar eigen kunnen, in de zone van naaste ontwikkeling (zie
hoofdstuk 1). Dit houdt in dat wij individuele doelen afspreken, en daarbij accepteren dat leerlingen vóór of
achterlopen op hun leeftijdsgenoten. Wanneer het achterlopen/voorlopen op leeftijdsgenoten (te) groot
wordt*, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling, dan wordt de
ondersteuning intensiever (zie ondersteuningsroute). De leerling heeft dan een ‘extra
ondersteuningsbehoefte’. We volgen dan de ‘ondersteuningsroute’ zoals hierboven beschreven. Zie ook
hoofdstuk 3.4.
* Wanneer is de marge van achterlopen/voorlopen te groot?
Deze ‘marge’ is niet als harde norm te stellen. De ontwikkeling van een leerling is meer dan cognitie alleen. We
hanteren de stelregel dat wanneer leerlingen cognitief meer dan 1,5 jaar achter- of voorloopt op hun
leeftijdsgenoten, we spreken van een leerling met ‘extra ondersteuningsbehoefte’. Daarmee is niet per
definitie gezegd dat het nodig is om extra ondersteuning in te kopen. Het gaat meer over de aanpak en
afspraken binnen de schoolorganisatie en het aanbod.
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3.3 Preventieve en lichte curatieve interventies
3.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
De volgende instrumenten worden gebruikt:
-

Standaard: Toetsen van het Cito Volgsysteem
o Rekenen en wiskunde
o Rekenen Basisbewerkingen
o Begrijpend lezen
o Technisch lezen (DMT en AVI)
o Spelling
o Studievaardigheden
o Leerlingvolgsysteem leerjaar 1-2 (observatie-instrument) van Digikeuzebord

-

Standaard:
o Adaptieve Software (direct inzicht in resultaten), evt. aangevuld met methodetoetsen
o Observaties van de leerkracht (coaches en specialisten)
§ Gegevens van Cito Volgsysteem, methodetoetsen observaties worden verwerkt in de
individuele didactische overzichten.
Groep 8:
o Eindtoets P.O.: IEP van Bureau ICE
o NIO
o Volledige LOVS van onderwijsloopbaan van de leerling

-
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3.3.2 Ondersteuning bij het leren
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid
Ons onderwijs gaat uit van differentiatie op individueel niveau. We
geven gepersonaliseerd/adaptief onderwijs (zie eerdere
hoofdstukken). Ons personeel is voldoende geschoold om, evt. in
overleg met ZoCo en externen, adequaat te handelen bij (een
vermoeden van) ernstige lees- spellingsproblemen of dyslexie.
Voorziening

Wanneer er sprake is van lees- spellingsproblemen worden er een
aantal interventies gedaan. O.a. extra leesondersteuning, waar
nodig gebruik van compenseren/dispenserende middelen. Dit wordt
per leerling individueel afgesproken. Onze stelling is; alleen
compenseren of dispenseren (o.a. audio-ondersteuning) waar nodig.
Zie voor mogelijke aanpassingen/interventies ons ‘Handelingsplan
Dyslexie’.

Gebouw

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheid om leerlingen in kleine
groepjes te ondersteunen.
Leerlingen kunnen gebruik maken van software op hun eigen device
of pc in de school, waarbij audio-ondersteuning gegeven kan
worden.
Er zijn enkele gespreksruimtes om gesprekken te voeren met
leerlingen, externen, ouders.

Samenwerking met externe partners

De school heeft goed contact met diverse praktijken voor
dyslexiebegeleiding. Wanneer vermoedens van dyslexie bestaan
wordt het leerlingdossier, na overleg met ouders, opgestuurd. Als er
sprake is van EED wordt het onderzoek en behandeling door de
zorgverzekeraar vergoed.

Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Ons onderwijs gaat uit van differentiatie op individueel niveau. We
geven gepersonaliseerd/adaptief onderwijs (zie eerdere
hoofdstukken).
Wanneer er vermoedens zijn van dyscalculie wordt dit besproken
met de consulente passend onderwijs. Vervolgstappen worden
hierin besproken.
Voorziening

Adaptieve software; een iPad per leerling.
Diverse (digitale, en papieren) methodes en materialen ter
beschikking voor leerkracht en leerling.

Gebouw

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheid om leerlingen in kleine
groepjes te ondersteunen.
Er zijn diverse gespreksruimtes om gesprekken te voeren met
leerlingen, externen, ouders.

Samenwerking met externe partners

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Diverse externen.
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Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Ons onderwijs gaat uit van differentiatie op individueel niveau. We
geven gepersonaliseerd/adaptief onderwijs (zie eerdere
hoofdstukken).
Een leerkracht van De Ark heeft gespecialiseerde HB-kennis. In
individuele gevallen wordt expertise gevraagd bij externen.
Voorziening

Leerlingen die op gehele linie meer dan bovengemiddeld voorlopen,
kunnen in overleg met hun coach verdiepende/verbredende
activiteiten volgen. Zie bijlagen. Er kan gebruik worden gemaakt
van diverse verrijkingsmaterialen. De school beschikt o.a. over
Pittige Plus Torens, materialen Spaans, betreffende leerlingen
worden actief gestimuleerd mee te doen aan verrijkingsprojecten
zoals ‘First Lego League’.
Leerlingen worden geclusterd en krijgen samen les tijdens voor hun
ingeroosterde workshops of lesmomenten tijdens stamgroeptijd.

Gebouw

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheid om leerlingen in kleine
groepjes te ondersteunen.
Er zijn diverse gespreksruimtes om gesprekken te voeren met
leerlingen, externen, ouders.

Samenwerking met externe partners

Samenwerkingsverband
Diverse externen
ViaNova (Velsen)

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Voorziening

Ons onderwijs gaat uit van differentiatie op individueel niveau. We
geven gepersonaliseerd/adaptief onderwijs (zie eerdere
hoofdstukken).
idem

Gebouw

Het gebouw biedt voldoende mogelijkheid om leerlingen in kleine
groepjes te ondersteunen.
Er zijn diverse gespreksruimtes om gesprekken te voeren met
leerlingen, externen, ouders.

Samenwerking met externe partners

Samenwerkingsverband
Contact met Lucertis
Contact met Heliomare
Praktijkklas (via SWV, op locatie De Lunetten)
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3.3.3 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.
Programma of methode voor sociale veiligheid
De school werkt preventief aan ‘pestgedrag’ en sociale veiligheid met behulp van de Kanjertraining. Zie
schoolgids. De school beschikt over een pestprotocol.
Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek
Deskundigheid
De school werkt preventief en curatief volgens de methode van de
Kanjertraining. Alle teamleden zijn of worden geschoold in de
Kanjertraining en hebben hiervoor Licentie A, B, of C.
Aandacht en tijd

Meerdere malen per week worden er lessen gegeven vanuit de
Kanjertraining. Bij incidenten wordt gehandeld met de
methodieken van de Kanjertraining.

Voorziening

Kanjertraining in alle groepen
KANVAS (Kanjer volgsysteem, waaronder sociogram)
Eén teamlid is Kanjerspecialist
Per 17/18: De Ark heeft een interne Anti-Pest coördinator

Gebouw

Het gebouw is klein en overzichtelijk. Het gebouw biedt een veilige
sfeer. (Een leerling kan binnen 1 minuut het gebouw (letterlijk)
rond zijn).

Samenwerking met externe partners

Kanjerinstituut
Socius
CJG
GGD

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Ark volgt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het primair onderwijs.
(zie http://www.nji.nl/nl/Meldcode-Huiselijk-Geweld-PO.pdf)

3.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
Enkele teamleden in de onderbouw hebben een schrijftraining
gevolgd bij Heliomare.
Aandacht en tijd

Waar nodig, m.n. door externen.

Voorziening

Kist ter bevordering van Motorische Ontwikkeling (ontwikkeld
door Heliomare), wordt ingezet in de onderbouw wanneer nodig.
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Gebouw

Samenwerking met externe partners

Indien nodig; aangepaste schrijfmethode of werken op iPad
(betaald door zorgverzekeraar, aanvraag via Heliomare).
De school beschikt over een speelzaal voor de onderbouw. Indien
nodig kan de speelzaal gebruikt worden voor extra ondersteuning
voor individuele leerlingen.
Samenwerkingsverband
Heliomare
Diverse ergotherapeuten en fysiotherapeuten

Medische handelingen
Bij de Stichting Fedra wordt, indien nodig, per individuele leerling een protocol voor medische handelingen
vastgelegd. In dit persoonlijk medisch protocol worden de verantwoordelijkheden over het uitvoeren van
medische handelingen bij de leerling vastgelegd (bijvoorbeeld bij diabetes). Dit protocol wordt door de
bovenschoolse beleidsadviseur in overleg met ouders en school opgesteld. Het protocol wordt door bestuur,
ouders en school ondertekend.

3.4 Ondersteuningsstructuur
“De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd,
ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.”
3.4.1 Ondersteuningsroute binnen school
Stap 1
Niveau
School
Stap 2
Stap 3
Niveau
School

School en leerkrachten
Basiszorg
Coach in de groep / specialist in de
workshop observeert, signaleert, voert
kindgesprek en werkt
handelingsgericht. Zie § 2.3.
Niveau 1
Coach overlegt met collega(s).
Leerlingbespreking (consultatief overleg)
met Zorgcoördinator.
Evt. collegiale consultatie.

Interactie met ouders

Evt. contact met consulent passend
onderwijs SWV voor advies

O.a. met rapportgesprekken en/of
op uitnodiging gedurende het jaar.

Coach is min. 4x per jaar met
ouders en kind (PLP-gesprek), delen
zorgen, uitwisselen ervaringen,
afstemmen
aanpak.
Coach informeert ouders en wisselt
ervaringen uit (maak gebruik van
expertise ouders).

Doel overleg:
Wat /wie is er nodig binnen school, om de
leerling (als dat kan) terug te krijgen in de
basiszorg.
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Stap 4
School heeft de regie,
samenwerkingsverband
wordt nauw betrokken

Niveau 2
Intern Ondersteuningsteam
a. Coach, ZoCo, Directie hebben
consultatief overleg
b. evt. contact met
consulent passend onderwijs SWV voor
advies

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

Doel overleg:
Wat /wie is er nodig binnen school, om de
leerling (als dat kan) terug te krijgen in de
basiszorg. Of besluit ‘opschalen’ naar
niveau 3.
Stap 5

Niveau 3: Ondersteuningsteam (OT)

School heeft de regie,
samenwerkingsverband
wordt nauw betrokken

Ondersteuningsteam op initiatief van de
school, voorbereid door de school (directie
en/of ib) samen met de consulent van he t
SWV PO IJmond a.d.h.v. stappenplan en
digitaal TotaalOntwikkelPlan (TOP-dossier).
Leerkracht brengt leerling in (zie bijlage
ondersteuningsteam in stappen).

Stap 6
School heeft de regie,
samenwerkingsverband
wordt nauw betrokken

Stap 7

Doel overleg:
Wat /wie is er nodig binnen school, om de
leerling (als dat kan) terug te krijgen in de
basiszorg. Of zijn er andere voorzieningen
nodig die buiten de basiszorg vallen?
Niveau 4
In het OT wordt met de aanwezigen
gesproken over het gezamenlijk bedenken
en uitvoeren van een aanpak die voor een
leerling, de leerkracht(en) en ouders werkt.
Dit proces noemen we arrangeren. De
aanpak die hieruit voortkomt is een
arrangement. Dit kan op de school zelf
plaatsvinden en worden georganiseerd
vanuit het ondersteuningsbudget. Dit
wordt in het TOP-dossier bij
Ontwikkelplan/plan van aanpak genoteerd,
gevolgd en geëvalueerd. Indien gedacht
wordt aan verwijzing SBO/SO in
ondersteuningsteam beoogde SBO/SO
partners uitnodigen.
Indien de gekozen aanpak op school
onvoldoende oplevert en er gedacht wordt
aan een plaatsing in het speciaal (basis)
onderwijs dan vindt in het OT de
voorbereiding plaats van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Ouders geven toestemming voor
het overleg met de externen in het
OT.
Ouders kunnen worden
uitgenodigd bij bespreking in
ondersteuningsteam

Ouders uitnodigen bij bespreking in
ondersteuningsteam.
Toelichting aan ouders wat ze
kunnen verwachten. Route
schetsen.

Ouders uitnodigen bij bespreking.
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3.4.2 Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam komt 6 keer per schooljaar bijeen. In het ondersteuningsteam staan vragen rond de
ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal.
Samenstelling ondersteuningsteam:
- Coach
- Evt. specialist (vakgebied)
- Zorgcoördinator (plv. voorzitter)
- Directeur (voorzitter)
- Consulent passend onderwijs SWV
- Schoolmaatschappelijk werker/CJG coach (op afroep)
- Leerling
Ouders kunnen bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam worden uitgenodigd. Het
ondersteuningsteam werkt volgens de handelingsgerichte systematiek (zie bijlage “Ondersteuningsteam in
stappen”). Voor het inzetten van extra ondersteuning (financiële middelen) op school is het voorwaardelijk dat
de leerling is besproken in het ondersteuningsteam en er een groeidocument is ingevuld.
3.4.3 TotaalOntwikkelPlan (TOP-dossier)
Als een kind vast dreigt te lopen in het onderwijsleerproces worden de ouders daarover door de leerkracht
(coach) geïnformeerd. Signalen worden besproken met de zorgcoördinator en geregistreerd in ParnasSys
(administratiepakket en leerlingvolgsysteem).
Wanneer extra ondersteuning geboden gaat worden, wordt dit geregistreerd in TOP-dossier.
Het eerste deel van het TOP-dossier 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 toestemming
voor te geven via een digitale accordering in het eerste deel van het TOP-dossier.
Het TOP-dossier dient tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de eventuele bespreking in het
ondersteuningsteam. De zorgcoördinator coördineert het invullen en archiveren van de TOP-dossiers.
Bij aanvraag voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement of een verwijzing naar het speciaal
(basis) onderwijs is een volledig ingevuld TOP-dossier, inclusief OntwikkelPerspectiefPlan (OPP) verplicht.

3.4.4 Consulenten en specialisten passend onderwijs SWV
Aan de school is een consulent en een specialist gedrag vanuit het samenwerkingsverband verbonden.
Daarnaast zijn er specialisten met andere expertise beschikbaar zoals: specialist jonge kind, specialist (zeer)
moeilijk lerende kinderen, specialist motorische en lichamelijke beperkingen en langdurig zieke kinderen.
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 arrangementen en verwijzingen naar het s(b)o minimaliseren.
De consulent en/of specialist kan worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op
individueel- groeps- en schoolniveau. De consulent heeft zitting in het ondersteuningsteam en adviseert bij het
handelingsgericht arrangeren. School is en blijft te allen tijde eigenaar van het ondersteuningstraject.
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3.4.5 Samenwerking met CJG/schoolmaatschappelijk werk
Het SWV PO IJmond heeft met twee regio’s jeugdhulp te maken die beiden nauw samenwerken met de scholen
en het SWV. De ene regio is IJmond (Velsen/ Beverwijk/ Heemskerk), de andere regio BUCH-gemeente, waar
Uitgeest en Castricum onder vallen.
Voor de scholen in Velsen, Beverwijk en Heemskerk is er naast een consulent van het SWV een jeugdteam met
drie vaste vertegenwoordigers jeugdhulp gekoppeld. Dit jeugdteam bestaat uit een jeugdmaatschappelijk
medewerker van Socius, een CJG coach en een jeugdverpleegkundige van de GGD.
De school spreekt jaarlijks met de consulent van het SWV en het jeugdteam (of jeugd- en gezinsconsulent) af op
welke wijze ze samenwerken rond kinderen op school.
Gedurende het schooljaar is er regelmatig contact met genoemde partijen. Wanneer nodig leggen we anoniem
casussen voor als wij een sparringspartner nodig hebben. Wanneer hulpverlening van genoemde partijen is
ingezet, is er regelmatig overleg over de inzet en de voortgang van deze hulpverlening.
Verder verzorgt Socius i.s.m. gemeente Heemskerk regelmatig groepstrainingen. Met name KIES en SoVatrainingen.
Verwijsindex
Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een
leerling aan te melden voor de verwijsindex.
Zowel de directeur als de zorgcoördinator is bevoegd een melding bij de verwijsindex te doen.
Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.
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.
3.4.6 Overige externe deskundigen
- Schoolarts en schoolverpleegkundige (VRK/GGD)
- Logopedist (screening kleuters)
- Opvoedpoli
- Alert-4-you
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Socius
- Youz (Lucertis)
- Diverse externen
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3.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school

Functie/
deskundigheid
Coach

Stamgroepleerkracht
Specialist

Zorgcoördinator

Directeur

Taak
Is dossiereigenaar van (een deel van) zijn/haar leerlingen in de stamgroep. Samen met
de duo-coach verantwoordelijk voor de stamgroep.
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 het TOP-dossier.
Is coach van een deel van de stamgroep, en samen met duo-collega verantwoordelijk
voor de stamgroep. Wanneer de coach van een leerling niet aanwezig is, is deze duocollega aanspreekpunt voor leerling en ouder(s).
Geeft workshops taal of rekenen (en andere vakken), ontwikkelt zich steeds meer als
vakspecialist op een of meer gebieden. Is verantwoordelijk voor het vaststellen van
behaalde doelen van leerlingen; voor het observeren van de leerlingen tijdens de
workhops en voor het geven van input op dit gebied aan de coach voor het PLP en
coachgesprek.
Levert bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van basisondersteuning in
de school, waaronder handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken.
Ondersteunt leraren bij het bieden van passend onderwijs. Onderhoudt, samen met de
coaches, 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 aanvraag van arrangementen.
Rapporteert aan en overlegt met directie.
Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt leerkracht
en zorgcoördinator waar nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam.
Onderhoudt contacten met ouders, kind, leerkrachten , ZoCo, bestuur, externen.

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

de NAW-gegevens, gezinsgegevens, etc.
absentie
Persoonlijk Leerplannen (via tools van sCoolsuite)
uitslagen van toetsresultaten
gegevens uit het leerlingvolgsysteem (Cito)
verslagen van gesprekken met ouders
afspraken die er over de leerling zijn gemaakt
eventueel medisch protocol bij bv. epilepsie of diabetes mellitus
eventueel het onderwijskundig rapport / overstapdossier
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4. 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).”

4.1. Procedure handelingsgericht arrangeren
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan school, ouders, SWV 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 door school in overleg met ouders een TotaalOntwikkelPlan (TOP-dossier) opgesteld. De
benodigde extra ondersteuning kan worden ingezet vanuit het speciale budget dat het SWV elk jaar aan de
schoolbesturen toekent.

4.2. 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 (TLV) 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 in het speciaal onderwijs kan tijdelijk dan wel
structureel tot 12/13 jarige leeftijd zijn.
Er kunnen verschillende typen toelaatbaarheidverklaring afgegeven worden:
•
•

•
•

Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
- bekostigingscategorie laag (indicatief: leerlingen die cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt,
langdurig ziek zijn of een psychiatrische diagnose hebben)
- bekostigingscategorie midden (indicatief: leerlingen die lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer
beperkt zijn)
- bekostigingscategorie hoog (indicatief: leerlingen die ernstig meervoudig gehandicapt én cognitief zeer
beperkt zijn)
Fictieve TLV SBO binnen de basisschool (max 75% bekostiging SBO)
Fictieve TLV SO binnen de basisschool of SBO (max 75% bekostiging SO)

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o dient de school een aanvraag via TOP-dossier te
doen. Ouders geven via Top-dossier instemming op de aanvraag voor een TLV.

5. Exclusie
Binnen de mogelijkheden van De Ark zijn wij handelingsverlegen/onbekwaam:
•
•
•
•
•

Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt.
Wanneer de leerling de onderwijsleersituatie van andere kinderen verstoort, of hiervoor risico bestaat.
Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling. Een complexe problematiek vraagt
specifieke en deskundige ondersteuning.
Wanneer de school niet structureel kan terugvallen op de hulp van de ouders/verzorgers van het kind. (In
geval van nood het kind ophalen van school, evt. begeleiden bij een excursie.)
Wanneer de zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen.
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•
•
•
•

Wanneer het welbevinden van de leerling negatief is.
Wanneer de plaats die wij op onze school kunnen bieden niet voldoet aan de onderwijsbehoefte van het
kind. Het kind zit bij ons dan niet op de best mogelijke plek.
Wanneer (ouders van) het kind het advies hebben gekregen naar het S(B)O te gaan. Wij scharen ons dan
achter dat advies.
Wanneer het kind (nog) niet zindelijk is, en ouders niet in staat of bereid zijn zelf de verzorgende rol op
zich te nemen, of te regelen.
(Zie Rijksoverheid.nl: “Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg
met de huisarts en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel
mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.”)

Zie schoolgids:
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, evt. afkomstig van een school voor speciaal
(basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de directie naar de mogelijkheden van de school om de
juiste zorg en begeleiding te leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is
dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan willen wij het dossier van de leerling inzien. Het
belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te
ondersteunen, staan centraal bij het besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden
leerlinggerichte doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind
toelaten, gaan we er vanuit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden) de hele schoolloopbaan bij
ons kan volgen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig die de school niet eenvoudig
kan leveren. We hebben dan de mogelijkheid om via het samenwerkingsverband extra hulp en begeleiding
te krijgen. Wanneer ook dit geen duurzame oplossing biedt, zal de directie besluiten dat de school geen
passend onderwijs aan het kind kan bieden en dat er naar een alternatief gezocht zal worden.
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Bijlage 1: Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema
School: De Ark (05ML)
Bestuur: Stichting Fedra
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit:
De Ark heeft basistoezicht. Zie http://deark.link/schoolvenster
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende aanwezig blauw =
excellent

Handelingsgericht werken
Planmatig werken
Ondersteuningsstructuur
Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie
Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen

i.o.m. SWV/
externen

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek
Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften
Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)
Protocol voor medische handelingen

+ Persoonsgebonden
protocol

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen)
Bij alle scholen van ons SWV is het ondersteuningsbudget toegevoegd aan de budgetten van de scholen.
Vanuit die budgetten worden leerkrachten vrijgeroosterd om, waar nodig, extra ondersteuning te bieden.
Zie beschrijving in SOP.
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.
Zie schoolgids, hoofdstuk 12
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