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1. Inleiding 

In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is 

georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.  

 

1.1  Wettelijk kader 

Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de 

verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit document 

beschrijft de school de wijze waarop de, binnen de regio vastgestelde basisondersteuning, wordt 

vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. Het 

schoolondersteuningsprofiel:  

• is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop 

ondersteuning vorm wordt gegeven); 

• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school; 

• wordt omschreven door de kwaliteitsondersteuner en directie van de school, in samenspraak met het 

team; 

• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld; 

• dient ter advies te worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad 

 

1.2  Afspraken op het niveau van het samenwerkingsverband 

Het SOP wordt in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland als 

volgt omschreven:  

  

"Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) 

onderwijs opstelt. In het schoolondersteuningsprofiel wordt in ieder geval omschreven welke extra 

ondersteuning de school kan bieden en hoe die is georganiseerd (bijvoorbeeld in een speciale klas). Daarnaast 

kan de school in het schoolondersteuningsprofiel beschrijven op welke manier zij de basisondersteuning 

verzorgt (de zorg en ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden, 

zoals omschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband).  

Alle scholen van het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland beschrijven in hun 

schoolondersteuningsprofiel:  

• Welke ondersteuning de school naast de basisondersteuning extra aan leerlingen kan bieden;   

• welke deskundigheden de school bezit en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben en 

wat daarvan de kwaliteit is;  

• welke ondersteuningsvoorzieningen de school heeft (inclusief voorzieningen in de fysieke omgeving) 

en wat daarvan de kwaliteit is; 

• met welke partners de school samenwerkt;  

• welke plannen de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten."  
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2. Algemene gegevens van de school 

Naam van de school : CBS De Eben Haezer 

Bezoekadres : Kweekschoolstraat 2 

Postcode : 9101 AC 

Plaats : Dokkum 

Brinnummer : 13IE 

Bestuur : Arlanta 

Directeur : J.W Sakko (a.i) 

Kwaliteitsondersteuner : S. Soepboer 

Samenwerkingsverband : Passend Onderwijs Friesland 

Aantal leerlingen : 185 

 

3. Missie en Visie van de school 

Op de Eben Haëzer staan wij voor een klimaat waar binnen de groep optimale kansen worden geboden aan 
kinderen om te groeien en te bloeien, zichzelf te zijn en te blijven en zich op hun toekomst te kunnen 
voorbereiden.  
 
Onze missie geven we vorm aan de hand van onze kernwaarden:  
 
• Veiligheid en vertrouwen  
 
• Respect 
 
 • Kwaliteit en kennis  
 
 
Veiligheid en vertrouwen  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en thuis voelen op onze school. 
We werken in een veilige en vertrouwde omgeving aan een goed pedagogisch klimaat. Elk kind mag zijn wie 
het is. We helpen kinderen zelfvertrouwen te ontwikkelen door ze positief te benaderen, onze waardering 
uit te spreken en vertrouwen te hebben in elkaars kunnen. Elk kind, elke ouder en elke leerkracht is uniek in 
alle opzichten. Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten, die we zo goed mogelijk willen inzetten en helpen 
ontwikkelen. Vanuit dat vertrouwen hebben de school, de kinderen en de ouders elk hun eigen vertrouwen 
en hebben de school, de kinderen en de ouders elk hun eigen verantwoordelijkheid. Wij staan voor een 
goede relatie met en betrokkenheid bij het kind en de ouders. Verwachtingen en behoeftes liggen bij 
iedereen anders, waardoor een open en duidelijke communicatie belangrijk is. Bij veiligheid en vertrouwen 
speelt een aantal zaken een belangrijke rol: zelfstandigheid, keuzes (durven) maken, voor jezelf opkomen, 
weerbaarheid, luisteren naar anderen, conflicten op een goede manier oplossen, je plek durven innemen en 
verantwoordelijkheid voelen en nemen voor een ander en jezelf. Wij werken vanuit de overtuiging dat 
kinderen dit leren wanneer ze dit in verschillende situaties tegenkomen. We willen ze die situaties niet 
ontnemen, maar gunnen ze juist hun eigen weg met hier en daar hun eigen worsteling. Natuurlijk 
ondersteunen en begeleiden we kinderen wanneer het nodig is. Op de Eben Haëzer vinden we de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en nauwe samenwerking met ouders/ verzorgers hierin van grote 
waarde! De school is een plek waar je, naast het opdoen van kennis en vaardigheden, je eigen 
persoonlijkheid en identiteit vormt. Om optimaal te kunnen leren en ontwikkelen, is een gevoel van 
veiligheid, vertrouwen en plezier een basisvoorwaarde. Vanuit dit oogpunt is alles bespreekbaar en blijven 
we altijd kijken naar de behoeftes van kinderen. Kortom, wij staan ervoor dat we uw kind vertrouwen geven 
en dat we samen met uw kind en u als ouders kijken naar wat uw kind nodig heeft en hoe wij daarbij 
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kunnen helpen. In de praktijk van alledag betekent dit dat we kennismaken met elkaar, groepsvormende 
activiteiten doen en afspraken maken en ons daaraan houden. We luisteren naar kinderen en nemen hen 
serieus. We zijn betrouwbaar en voorspelbaar. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en er is ruimte 
voor emoties. We gebruiken de kanjertraining waarbij respect, conflicten oplossen, complimenten geven en 
positieve en opbouwende feedback centraal staan. Uw kind mag op school op alle gebieden zijn of haar 
talenten laten zien en die verder ontwikkelen. 
 
 Respect  
CBS Eben Haëzer is een open christelijke basisschool. Het onderwijs op onze school is gebaseerd op 
waarden en normen uit de christelijke traditie. Respect is hierbij van groot belang. Respect zit in onze 
houding ten opzichte van elkaar. We accepteren elkaar zoals we zijn. Op CBS Eben Haëzer leren we kinderen 
voor elkaar te zorgen en elkaar te respecteren. We leren de kinderen ook hun leefwereld te respecteren en 
daarvoor zorg te dragen. Kortom, wij staan ervoor dat we met respect met iedereen omgaan, dat we naar 
uw kind luisteren en dat we helpen bij het omgaan met anderen. In de praktijk van alledag betekent dit dat 
we schoolregels hanteren met als uitgangspunten respectvol met elkaar omgaan, rekening houden met 
elkaar en iedereen de ruimte geven zichzelf te zijn. Dit uit zich in de taal die we gebruiken. Zowel onderling 
als naar kinderen, ouders en anderen. Hoe vraag je iets? Hoe ga je met elkaar om? Hoe los je ruzies op en 
hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag? We hebben aandacht voor sociaal emotionele 
ontwikkeling en proberen pestgedrag te voorkomen. Daarom werken we vanaf groep 1 preventief met de 
Kanjertraining.  
 
Kwaliteit en kennis  
Bij kwaliteit en kennis denken we aan kwalitatief goed onderwijs. We bieden kinderen een veilige, 
gestructureerde en rijke leer- speel- en werkomgeving. Daarbinnen krijgen ze bij hen passende kansen om 
zich te ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben de doelen en leerlijnen helder. We gebruiken moderne 
didactieken en methoden. We kijken kritisch naar de methoden en de leerstoflijnen die daarin zitten om te 
bepalen wat we wel en niet aanbieden. We stellen binnen de mogelijkheden van elk kind hoge maar 
haalbare doelen aan de leerprestaties. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel terrein. We hebben 
hierbij aandacht voor hoe kinderen leren. We toetsen de kinderen om duidelijk te krijgen welke onderdelen 
ze nog niet begrijpen en waarmee we in de methode en op de leerstoflijn verder kunnen. Kinderen moeten 
ook zicht hebben op wat ze moeten leren. We bespreken daarom de doelen met de kinderen. We willen 
hierdoor de kinderen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leren. Soms worden er op grond van de 
doelen waar kinderen aan werken andere groepen dan de klas gevormd. Hierbij kun je denken aan 
niveaugroepen, tutorvormen, tweetallen en coöperatieve groepen. Waar mogelijk gebruiken we Snappet en 
computersprogramma’s zoals Muiswerk voor het individueel oefenen en leren. Naast het beheersen van 
basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en spelling, willen wij kinderen vaardigheden leren die 
ze direct en in de toekomst kunnen inzetten. Wij denken o.a. aan zelfstandigheid, samenwerken, 
doorzettingsvermogen, emoties leren uiten op een gezonde manier, taakgerichtheid en plannen/ 
organiseren. Ook het leren omgaan met emoties en teleurstellingen hoort bij het leven. Deze ontwikkeling 
moeten we kinderen gunnen. Hierbij is het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en 
hierin ook de verantwoordelijkheid krijgen en nemen. De basis hiervoor ligt in de groeimindset, beschreven 
door Carol Dweck. Kinderen met een groeimindset gaan ervan uit dat ze door oefenen steeds beter kunnen 
worden. Ze gaan ervan uit dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen 

 

 

4. Basis- en extra ondersteuning binnen de regio 

Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland zijn afspraken gemaakt over de minimaal te 

bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning. 

Basisondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 
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“Het ondersteuningsniveau dat minimaal van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband wordt  

verwacht noemen we de basisondersteuning. Elk deelnemend schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor 

de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de organisatie daarvan op de eigen scholen. 

Handelingsgericht werken (HGW) vormt het fundament van de basisondersteuning. HWG is een  

doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken waarbij leerkrachten het  

onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Hierbij  

concentreren leerkrachten zich op positieve aspecten en wordt er constructief samengewerkt met de 

leerling, de ouders en eventuele professionals.  

De basisondersteuning is uitgebreider beschreven in het handboek basisondersteuning, Dit is een  

levend document, dat met regelmaat wordt bijgesteld en wordt vanuit het samenwerkingsverband 

verspreid onder de aangesloten scholen en schoolbesturen. De vernieuwde versie van het handboek 

basisondersteuning is in mei/juni van 2022 beschikbaar voor het onderwijsveld.” 

 

Extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

 

“Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. We spreken van extra ondersteuning als de 

basisondersteuning niet toereikend is. Het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra 

ondersteuning in de eigen basisschool is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school. 

Deze weegt daarbij af of de benodigde ondersteuning past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de 

school.  

 

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) opgesteld dat bestaat uit het uitstroomprofiel en een handelingsdeel. Het uitstroomprofiel beschrijft 

ten minste het te verwachten uitstroomniveau (vanaf groep 6) aan het eind van de basisschool. Het 

handelingsdeel beschrijft het ondersteuningsplan met daarin ten minste de belemmerende en 

bevorderende factoren, de te bieden begeleiding en ondersteuning en de afwijkingen van het reguliere 

onderwijsprogramma. Het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling is gemaakt conform de geldende 

wet- en regelgeving. Ouders en leerlingen worden vroegtijdig en actief betrokken bij het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van een OPP. Met ouders is op overeenstemming gericht overleg gevoerd, waarbij 

ouders ingestemd hebben met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school evalueert 

minimaal jaarlijks met de ouders het OPP, waarbij minimaal twee keer per schooljaar als wenselijk wordt 

geacht. 

Het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning in de eigen basisschool is een 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school. Deze weegt daarbij af of de benodigde 
ondersteuning past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school.” 
 

 

 

5. Wat kan de school aan ondersteuning bieden? 

In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in welke mate onze school aan de basisondersteuning voldoet, 

hoe wij hier vorm aan geven en waar onze ambities liggen. Eveneens beschrijven wij wat wij eventueel aan 

aanvullende ondersteuning kunnen bieden binnen de basisondersteuning. Ook geven wij aan of wij in staat zijn 

om extra ondersteuning op onze school te kunnen bieden. 

5.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 
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Hieronder staan de afspraken die binnen het Samenwerkingsverband Friesland zijn gemaakt ten aanzien van de 

geboden basisondersteuning binnen de scholen die onder het Samenwerkingsverband vallen.  

 

“Onderwijs 

• Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat. 

• Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt. 

• De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met 

de gestelde minimumnormen van de Inspectie. 

• Scholen bieden onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen 

met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie, waaronder meer- en hoogbegaafdheid. 

• De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De materialen van de scholen zijn afgestemd op onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De scholen werken met doorgaande leerlijnen. 

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een 

dyslexieprotocol. 

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een 

dyscalculieprotocol. 

• De scholen werken met een protocol voor medische handelingen. 

• De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 

• Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod. 

• De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd. 

• De lessen op de scholen zijn effectief, aansprekend, doelmatig en interactief.” 

 

“Ondersteuning 

• Op scholen wordt handelingsgericht gewerkt. Vanuit de interne zorgstructuur wordt cyclisch planmatig 

gewerkt gericht op het tijdig signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen. 

• De scholen hebben een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. 

• De procedures met betrekking tot de ondersteuning zijn vastgelegd. 

• De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in. 

• Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd. 

• Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van 

hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap.” 

 

“Samenwerking 

• De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld het wijk- of 

gebiedsteam, kan bieden. 

• De scholen werken met een goede ('warme’) overdracht van vorige school naar eigen school. 

• De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren. 

• De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende 

school. 
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• De scholen betrekken de ouders vroegtijdig en actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat 

over het informeren over en het betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.” 

 

5.2 Basisondersteuning binnen onze school 

Wij beschrijven in het onderstaande hoe we de basisondersteuning op school vorm geven. 

Onderwijs:  

We volgen onze leerlingen met het IEP-leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 8 en in groep ½ werken 

we met de leerlijn jonge kind vanuit Parnassys. 

 

Tijdens ons dagelijks werk werken we met een weekplanning met daaraan gekoppeld een logboek waarin 

bijzonderheden van de dag en de specifieke zorg beschreven staat.  Ons aanbod is georganiseerd in een  B- 

B en B+ aanbod, waarmee we iedere leerling een passend aanbod willen bieden. Dit specifieke aanbod voor 

B-, B en B+ staat beschreven in de onderwijsplannen voor de diverse vakken. Doordat we onze afspraken en 

werkwijzes vastgelegd hebben in deze onderwijsplannen borgen we een doorgaande lijn in onze school. De 

methodes die we gebruiken voor ons onderwijsaanbod staan beschreven in de schoolgids welke jaarlijks 

geupdate wordt.  

Onze eindopbrengsten zjn passend bij de schoolpopulatie/schoolweging.  

 

Wij zijn een KANJER-school wat betekent dat we onze leerlingen sociaal-emotioneel volgen met Kanvas en 

daarbij wekelijks de KANJER-les in ons aanbod ingepland staat. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd of in 

opleiding voor het KANJER-certificaat. 

 

Begin van ieder schooljaar wordt de SIDI afgenomen. Doel hiervan is een tijdige signalering van kenmerken 

die mogelijk wijzen op een behoefte aan meer of ander aanbod.  

 

Ondersteuning: 
Binnen onze school is een kwaliteitsondersteuner werkzaam (KWO). De KWO vervult de rol van 
zorgcoördinator, trendanalist en leercoördinator en heeft binnen het team een coachende rol. 
 De werkwijze rondom onze ondersteuning is vastgelegd in het intern ondersteuningsplan welke jaarlijks 
aangepast wordt en een leidraad is voor onze zorgstructuur. Het schooljaar is opgebouwd in 4 zorgperiodes 
waarin cyclisch en handelingsgericht gewerkt wordt. Iedere zorgperiode is er een groepsbespreking met de 
KWO, worden handelingsplannen en OPP opgesteld dan wel geëvalueerd en zijn er oudergesprekken. Twee 
keer per jaar bespreken we onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en/of specifieke expertise 
van ons vragen met de orthopedagoog van Arlanta.  
We hebben een rolstoelvriendelijk gebouw. In ons gebouw hebben we diverse ruimtes waar leerlingen 
rustig kunnen werken, alleen, in tweetallen of in groepjes. 

 

Samenwerking:   
Ouders zijn onze belangrijkste samenwerkingspartner. Open en laagdrempelig contact vinden we belangrijk 

en streven we na. 

Daarnaast heeft de school een leerlingenraad met uit de groepen 5 t/m 8 een afvaardiging van twee 

leerlingen. Eens per 2 maanden vergadert deze leerlingenraad waarbij activiteiten en bijvoorbeeld 

methodes geëvalueerd en/ of besproken worden en daarnaast wordt er vooruit gekeken en besproken hoe 

het gaat in de groepen en wat er nodig is voor de groepen. In de school hangt een brievenbus zodat alle 

leerlingen de leerlingenraad kunnen bereiken. 
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Er wordt samengewerkt met buurtsportcoaches, zwembad (eens in de maand krijgen de leerlingen uit groep 

5 t/m 8 zwemles),  en daarnaast zijn er korte lijnen met schoolmaatschappelijk werk zodat we snel in 

kunnen spelen op eventuele zorgbehoeftes. 

Bovenschools is er een Integraal Disciplinair Overleg (IDO) of een Integraal Zorg Overleg (IZO) mogelijk 
waarin tijdens een IDO de expertise van collega KWO, orthopedagoog, GGD (schoolarts) en SMW wordt 
ingeschakeld en bij een IZO gaat het om samenwerking schoolarts, smw, ouders en school. Daarnaast 
werken we voor diverse leerlingen samen met Steunpunt Noord, Kentalis en andere exnterne instanties om 
voor alle leerlingen passend onderwijs te kunnen realiseren   •  

 

 

5.3 Wat biedt de school aanvullend op de basisondersteuning? 

Naast bovengenoemd aanbod in het kader van basisondersteuning willen wij expliciet benoemen welke 

ondersteuning de school naast de basisondersteuning extra aan leerkrachten kan bieden:   

 

Onderwijs :   

Binnen de school hebben we voor de verschillende vakgebieden een collega die zorgt dat hij of zij 

onderwijsinhoudelijk ontwikkelingen en nieuwste inzichten rondom het desbetreffende vakgebied volgt en 

deelt in het team zodat we als team op de hoogte zijn van, en daar waar nodig aan kunnen sluiten bij, de 

nieuwste inzichten en ontwikkelingen omtrent de diverse vakgebieden. Daarnaast schoolt het team zich 

zowel in persoonlijke doelen vanuit het POP als met het gehele team gekoppeld aan doelen van het 

jaarplan. 

 

Speerpunt van onze school is thematisch werken om aan de diverse talenten tegemoet te komen en een 

brede interesse en nieuwsgierigheid bij leerlingen te bevorderen. Vragen stellen en een onderzoekende 

houding zijn zoal vaardigheden die hier aan bod komen en ons inziens essentieel zijn voor een optimale 

ontwikkeling voor de leerlingen. De leerlingen werken met een portfolio waarin persoonlijke leervragen en 

doelen beschreven staan. Daarnaast stimuleren en oefenen we de vaardigheid samenwerken middels 

coöperatief leren in diverse coöperatieve werkvormen.  

 

Bewegend leren is een manier van leren die we toepassen zowel  tijdens het geven van themagericht 

onderwijs als bij de kernvakken. Deze vorm van leren sluit aan bij de huidige kennis op ontwikkelen, 

hiermee willen we aansluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben om zo optimale ontwikkelingskansen te 

creëren. 

 

Ondersteuning : 

Ondersteuning tussen de leerlingen en met en van elkaar leren bevorderen we door het leren met tutoren. 

Er zijn vier blokken van tutorleren gedurende het jaar ingeroosterd voor rekenen, begrijpend lezen, spelling 

en technisch lezen. Tijdens dit tutorleren werkt een oudere leerling samen met een jongere leerling aan een 

activiteit passend bij het betreffende vakgebied.  

 

Wanneer een leerling het aanbod van een groep onvoldoende kan volgen en een eigen ontwikkelingslijn 

voor het betreffende vak gaat volgen krijgt hij of zij een OPP. Deze wordt opgesteld door de leerkracht in 

afstemming met de KWO. 
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Samenwerking :  

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen hun behandeling bij ons op school krijgen, hierin werken we 

oa samen met Timpaan en Cedin. Daarnaast is er contact met logopedisten wanneer een leerling logopedie 

krijgt en indien nodig afstemming over het aanbod. Ook zoeken we indien er bij het jonge kind een 

expliciete hulpvraag is contact met integrale vroeghulp om tijdig in gesprek te gaan en hun expertise in te 

kunnen zetten om aan te kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

 

We werken samen met OPUS 3 voor het onderwijzen van muziek, dans en drama om tegemoet te komen 

aan de diversiteit in interesses van de leerlingen. 

 

Wanneer leerlingen specifieke ondersteuningsbehoefte hebben qua voeding en verzorging en recht hebben 

op thuiszorg wordt er samengewerkt met thuiszorg. 

 

 

6. Extra ondersteuning 

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex 

zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen. 

Als extra ondersteuningsmogelijkheden van de school om te voorzien in specifieke onderwijsbehoeften 
willen wij de volgende mogelijkheden op onze school expliciet onder de aandacht brengen: 
  

- We hebben leerkrachten met specifieke opgedane kennis vanuit ervaring en scholing op gebied van 

leerlingen met syndroom van down. 

- Wanneer we zien dat er een leerling tijdelijk intensieve ondersteuning nodig heeft kunnen we gebruik 

maken van het frictiebudget welke beschikbaar is bij onze stichting Arlanta. 

- Groepsgeluk systemisch werken in de klas inzetten om het groepsproces zichtbaar te maken voor de 
kinderen en de leerkrachten, dit levert onder andere een positieve invloed op de groepsdynamiek en 
onze basiswaarden vertrouwen, respect, fatsoen en samenwerken. 

 

7. Grenzen van de zorg 

De grenzen van de zorg van de school zijn bereikt in de volgende scenario’s er zal dan een onderwijssetting 

verwezen worden, waarin de leerling wel tot optimale ontwikkelkansen zal kunnen komen:   

 

- Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp zich beneden het niveau ontwikkelt 

wat er op basis van het intelligentieprofiel van de leerling verwacht mag worden, er geen sprake 

meer is van plezier in  schoolgaan en de druk op het welbevinden dermate hoog is dat er daarnaast 

sprake is van verminderd zelfvertrouwen. 

- Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp dermate externaliserend gedrag laat 

zien waarbij er sprake is van een onveilige situatie voor de leerling, de medeleerlingen en de 

leerkracht waardoor het pedagogische klimaat en het bieden van onderwijs onder druk komt te 

staan. 

- Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp dermate externaliserend gedrag laat 

zien waardoor het onderwijsproces structureel wordt verstoord etc. 

- Handelingsverlegenheid vanuit school, ondanks het inzetten van extra ondersteuningsmiddelen 

welke beschreven staan in het SOP. 
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- De zorgzwaarte en/of groepsdynamiek van de te plaatsen groep zijn dusdanig dat de grens van het 

bieden van goed passend onderwijs bereikt is. 

-  Visuele, auditieve en lichamelijke beperkingen waardoor de leerling dagelijks individuele extra 

ondersteuning nodig heeft van een leerkracht (denk hierbij ook aan zindelijkheid). 

 

 

 
8. Ambitie van de school 

Onze ambities ten aanzien van het bieden van extra ondersteuning en het verleggen van de grenzen van 
de zorg zijn:  
 

- We investeren in kennis, vaardigheden en competenties om zo uiteindelijk gebruik te maken van zowel 
onderlinge samenwerking als aanvullend/complementair te zijn op basis van individuele kwaliteiten 
van de leerkracht. 

- Vormgeven van thematisch onderwijs wat aansluit bij diversiteit en interesses van de leerlingen. 
- Mogelijkheden onderzoeken van specifiek aanbod voor ontdekken en laten groeien van speciale 

talenten aansluitend bij de zorgperiodes. Mogelijkheden die we hierbij zien zijn extra aandacht voor 
klussers, sport, theater, muziek, creatief en groen om zo tegemoet te komen aan de diversiteit van de 
leerlingen. 

 

Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt:  
 
In onze jaarplannen staat op jaarbasis de ontwikkelingen en plannen beschreven. Daarnaast hebben we 
voor de diverse vakgebieden onderwsijplannen en zijn onze schoolambities vastgesteld. 

 

Dit betekent voor het leerkrachtenteam:  
 
Continue werken aan persoonlijke en teamontwikkeling waar 2-wekelijks aandacht voor is tijdens de 
verbeterborden en daarnaast de gezamelijke vergaderingen en studiedagen. 

 


