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Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 
 

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de school be-

schrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden 

heeft. Onze school hanteert een format voor het schoolondersteuningsprofiel dat de sa-

menwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verant-

woording van het schoolondersteuningsprofiel gebeurt in het jaarverslag  van onze school 

en het bestuursverslag van de stichting. 

U treft in dit schoolondersteuningsprofiel de volgende onderdelen aan: 

 

A Basisgegevens van de school 

B+C Onderwijskundig concept en visie op passend onderwijs 

D Feiten en aantallen over de leerling populatie 

E  Basisondersteuning  

F  Extra ondersteuning en arrangementen 

G Ontwikkeling en ambities  

H Grenzen aan passend onderwijs 

I  Ouderbetrokkenheid 

J  Geschillen 

K Medezeggenschap 

L  Financiële onderbouwing 

 

Dit schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgewerkt en voorgelegd aan de mede-

zeggenschapsraad. U vindt het schoolondersteuningsprofiel op onze website. 
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A. Basisgegevens van de school 
 

S C H O O L  

Naam: 14e Montessorischool  “De Jordaan” 

Straat + huisnummer: Elandsstraat 99 

Postcode en plaats:  1016 RX Amsterdam 

Brinnummer: 20VA 

Telefoonnummer (algemeen):  020-6239900 

E-mailadres (algemeen):  directie@14e-montessori.nl 

 

B. Onderwijskundig concept en visie op passend onderwijs 
 

B1 Visie van stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel  

Het kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen is een van de belangrijkste punten van 

het onderwijs. Ons onderwijs moet zo passend mogelijk zijn. Dat leidt tot het uitgangspunt 

om kinderen zoveel mogelijk in de gewone basisschool te willen begeleiden en zoveel moge-

lijk in de eigen klas, door de eigen leerkracht. Pas als dat echt niet kan, hebben scholen 

vormen van extra ondersteuning en pas als dat niet voldoende is, kan het speciaal (ba-

sis)onderwijs tijdelijk of permanent een uitkomst zijn. 

Passend aanbod? Ons aanbod zal daarbij nooit 100% passend kunnen zijn voor elk kind. 

Daarvoor zijn de groepen te groot en de tijd en de middelen te beperkt. Wij zien het als on-

ze uitdaging om samen met ouders hiervoor de juiste balans te vinden. 

Wat heeft uw kind nodig? 

Passend onderwijs betekent dat we de focus richten op wat het kind aan begeleiding van ons 

vraagt, wat het wel goed kan en wat dat voor ons onderwijs betekent. Het gaat om alle kin-

deren en niet alleen om de kinderen die ‘ergens moeite mee hebben’. De onderwijsbehoeftes 

van alle kinderen wegen bij ons even zwaar. In het bijzonder willen we aangeven dat kin-

mailto:directie@14e-montessori.nl
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deren die makkelijk leren of hoogbegaafd zijn net zoveel recht hebben op bijzondere bege-

leiding als de kinderen die moeilijk leren.  

Welke kinderen kunnen we niet begeleiden? 

Van onze school mag u verwachten dat wij een breed repertoire hebben als het gaat om kin-

deren met bijzondere onderwijsbehoeftes. Desondanks zijn er kinderen die wij op onze 

school niet kunnen begeleiden en waarvan wij vinden dat ze het recht hebben op speciaal 

(basis) onderwijs. Het gaat om de volgende drie categorieën: 

a) Kinderen die meerdere uren per dag een individuele begeleiding nodig hebben bij het le-

ren en/of het functioneren in een groep en/of voor wie voortdurend medisch personeel in de 

buurt moet zijn. 

b) Kinderen met ernstige gedragsproblematiek waardoor het functioneren in een grote 

groep niet veilig en/of werkbaar is voor het kind zelf, de andere kinderen en de leerkracht,  

c) Kinderen die door omstandigheden niet veilig en werkbaar kunnen functioneren in een 

grote groep in het regulier onderwijs. 

Benutten van expertise.  

Door passend onderwijs maken we gebruik van de kennis en expertise binnen ons team, 

binnen onze stichting en bij netwerken en kenniscentra. 

 

B2 Schoolspecifieke visie  
 

De 14e Montessorischool geeft invulling aan passend onderwijs vanuit haar visie op montes-

sorionderwijs en –opvoeding. Onze school is een openbare basisschool. Er is ruimte en res-

pect voor de uiteenlopende achtergronden van de leerlingen.  

De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis voor ons onderwijs. De 

individuele ontwikkeling van de kinderen staat centraal, op cognitief, sociaal-emotioneel en 

creatief gebied. 

Wij streven ernaar de kinderen door vrije werkkeuze zelfstandigheid en eigen verantwoor-

delijkheid voor werk en gedrag bij te brengen. 

Onze school bestaat uit drie bouwen: 

- de onderbouw (groep 1 en 2) 

- de middenbouw (groep 3, 4 en 5) 

- de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 
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In elke groep werken en spelen  kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. 

Volgens Maria Montessori is het werken in heterogene groepen van wezenlijk belang voor 

het goed functioneren van het montessorionderwijs; het bevordert het sociale gedrag. 

De jonge kinderen leren door te kijken bij de oudere kinderen en krijgen zo een idee van 

wat er nog allemaal staat te gebeuren in de komende jaren. De oudere kinderen ervaren wat 

ze allemaal al geleerd hebben door de jongere kinderen te helpen. De kinderen werken een 

groot deel van de dag individueel en krijgen individuele en of groepsinstructie. Ieder werkt 

op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, zodat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 

individuele ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Naast het individuele werk, wor-

den er ook algemene lessen, groepsactiviteiten en groepslessen gegeven. 

Wij bieden de kinderen een zo breed mogelijk leeraanbod aan, aangepast aan de verschil-

lende leerbehoeften/leerstijlen. Zowel  voor kinderen die voldoende hebben aan de basisin-

structie, als de kinderen die meer verrijking en verdieping nodig hebben, als de kinderen die 

intensieve instructie nodig hebben.  Wij kijken wat het kind nodig heeft om zijn of haar ta-

lenten optimaal te ontwikkelen.    

De leerkracht  is verantwoordelijk voor het begeleiden van het kind. De basisondersteuning  

wordt  in de klas aangeboden. De leerkracht  kan de Intern Begeleider (IB) inschakelen om 

de basisondersteuning te versterken. 

Is dit niet voldoende dan kan de leerkracht in overleg met de IB een beroep doen op een on-

derwijsarrangement. (dit is: ondersteuning op het aanbod in de groep)  

Aangezien wij streven naar een zo breed mogelijke basisondersteuning in de groepen, zet de 

school in op het vergroten van haar kennis en vaardigheid van de  leerkrachten  middels het 

nascholingsplan. Dit schooljaar wordt het OB team in de gelegenheid gesteld hun kennis te 

vergroten rond het thema NT2 en volgen de leerkrachten van de middenbouw de methodiek 

van Stichting Leerkracht. Verder verdiepen de leerkrachten van de MB en BB zich in de 

nieuwe taalkast AVE –ik. Zij bekijken wat wel goed werkt en wat niet. Het thema gedrag 

wordt dit schooljaar afgerond.  

 

 

 

 

C. Waarde en trots 
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Zie onderdeel B 

 

D. Feiten en aantallen over de leerling populatie 
 

Voor het vormgeven van passend onderwijs is het van belang dat we goed zicht hebben op 

onze populatie. Hoeveel kinderen stromen jaarlijks uit naar het speciaal (basis)onderwijs? 

Hoeveel kinderen krijgen extra ondersteuning? Hoe sterk is de middenmoot? Wat betekent 

dit voor ons aanbod? Dat is in dit hoofdstuk vermeld. 

 

 

 
D1 Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO 
 

 S C H O O L J A A R  

Aantal leer-

lingen naar: 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

SBO 1 1 2 0 0   

SO Cluster 1        

SO Cluster 2     1   

SO Cluster 3        

SO Cluster 4    1    
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D2 Extra ondersteuning binnen de basisschool 
 

 S C H O O L J A A R  

Aantal  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Lln Cluster 1        

Lln Cluster 2 1 1 1  1 3  

Lln Cluster 3 2 1 1     

Lln Cluster 4 5 5 4 3    

MB/HB inten-
sief 

 125 175 175 175 175  

lln met indivi-
dueel arrange-
ment 

 31 30 30 25 45  

groepsarran-
gementen 

  80 80 65 80  

 
Cluster 1: Blind- of slechtziendheid 

Cluster 2: Doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornis 

Cluster 3: Langdurig ziek zijn, lichamelijke beperking (LG), ZMLK, Down Syndroom 

Cluster 4: Gedrags- en/of psychiatrische problematiek 

Toelichting 2017/18:  

In de eerste periode van de zomer tot de herfst was er geen begeleidster in de Kleine Klas, na de herfst is de 

Kleine Klas gestart.  

D3 Onderwijsbehoefte van onze kinderen 
 
 
Kenmerken van de populatie  
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De meeste leerlingen die onze school bezoeken komen uit gezinnen waarvan de ouders 

hoog opgeleid zijn. De leerlingen krijgen thuis relatief veel educatieve prikkels. In sociaal 

opzicht komen vrijwel alle leerlingen op het niveau binnen dat past bij hun leeftijd. We zien 

dat een groot deel van de leerlingen verrijking van de leerstof nodig heeft.  Er komen veel (in 

de onderbouw 30%) kinderen op school die tweetalig worden opgevoed, omdat een of beide 

ouders uit een ander land komt. In veel van deze gezinnen wordt thuis geen Nederlands ge-

sproken.  

Het grootste deel van de leerlingen stroomt uit naar het VWO. De onderkant van onze mid-

denmoot zit boven het landelijk gemiddelde. We maken momenteel gebruik van het aanbod 

van de Day a Week School, 8 kinderen in totaal. Maar zoals in bovenstaande tabel te zien is, 

heeft onze populatie meer nodig. Daarom hebben wij op woensdag de Bovenkamer waar ie-

dere 6 weken 20 kinderen gebruik van maken.  

We hebben een peuterspeelzaal in ons schoolgebouw waar geïndiceerde VVE kinderen zijn 

met relatief veel kinderen met een VVE-indicatie, die doorstromen naar onze school. In de 

onderbouw is er voor deze kinderen en niet-Nederlandstalige kinderen en voor kinderen 

met Nederlandse als tweede taal een intensief aanbod voor de woordenschat. Een keer per 

week wordt deze groep kinderen 45 minuten extra begeleid buiten de groep. Iedere dag is er 

extra aandacht in de groep voor de aangeleerde woorden. Meertalige kinderen kunnen nu 

ook gebruik maken van het arrangement meertaligheid.  

 

Gevolgen voor aanbod  

Ons aanbod voor 75% van de leerlingen is gebaseerd op de uitstroom gegevens van de afge-

lopen jaren. Met het team stellen we een schoolambitie vast. We kijken welke onderdelen 

opvallen en passen daar de leerstof op aan. Twee keer per jaar wordt er een data-analyse 

gemaakt door de intern begeleiders. Deze wordt besproken in het  directie overleg met de 

IB. 

 
 
 
 
 
 

E. Basisondersteuning 
 

Passend onderwijs gaat om dat wat de school standaard hoort te verzorgen en wat er aan 

extra ondersteuning geboden kan worden. Wat de school standaard verzorgt heet binnen 



 

SOP - 14e Montessorischool 9 

passen onderwijs “basisondersteuning”. Hieronder valt het aanbod en begeleiding van de 

leerkracht in klas, het is de wijze waarop school de onderwijskwaliteit bewaakt, de werkwij-

ze van school als bijzondere zorg nodig is (incl. protocollen) en alle lichte vormen van bij-

zondere begeleiding. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de inspectie hierover oordeelt, 

hoe de school er zelf tegenaan kijkt, hoe het personeel ingezet wordt en hoe de onderwijs-

kwaliteit bewaakt wordt. 

 
E1 Beoordeling van inspectie ‘oude inspectiekader’ 
 
Algemeen 

De inspectie concludeerde in 2014 dat de kwaliteit van het onderwijs op de 14e Montessori-

school De Jordaan op orde is. 

De school heeft voldoende zicht op de essentiële onderdelen van het onderwijsleerproces als 

het pedagogisch-didactisch handelen, het schoolklimaat, het onderwijsaanbod en de zorg en 

begeleiding. Hiervoor zet zij meerdere instrumenten in zoals kijkwijzers, groepsbezoeken, 

enquêtes en kwaliteitskaarten. De school heeft een dekkend instrumentarium van toetsen 

om de ontwikkeling van leerlingen structureel te volgen van groep 1 t/m 8. De school volgt 

cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen op groeps- en leerling ni-

veau. De Interne begeleider en de leraren bespreken en analyseren de methode onafhanke-

lijke toetsen om het aanbod aan te passen waar dit gewenst is. Daarnaast hanteert de school 

duidelijke criteria om tijdig leerlingen te signaleren die zich onvoldoende ontwikkelen.  

De inspectie heeft wel een aantal ontwikkelpunten aangegeven. 

 

Ontwikkelpunten 

• Administratie OB; Inmiddels werkt de onderbouw met de leerlijnen van het jonge 

kind, in Parnassys.  

• Analyses moeten helder en duidelijk vastgelegd worden; In de groepsbesprekingen 

worden de analyses besproken en vastgelegd.  

• Beleid/afspraken moeten op papier. Er zijn inmiddels een aantal protocollen geschre-

ven en alle arrangementen hebben een beleidsstuk.    

• Evaluaties in HP en OPP helderder noteren. Het doel moet helder geformuleerd zijn. 

• In Jaarverslag de school ambities nauwkeuriger beschrijven. 

      Duidelijke communicatie.  

.    We werken sinds september 2018 met de methode “Leefstijl” Dit is een methode voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsvorming en gedrag. Het gaat voornamelijk 

om het sociale klimaat in de klassen en in de school te verbeteren.  

.   Sinds september 2018 werkt de hele school met Stichting Leerkracht. 

 



 

SOP - 14e Montessorischool 10 

        

   

 
 
 
 
 
E2 Beoordeling van inspectie ‘nieuwe inspectiekader’ 
 
Op onderstaande punten genoemd vanuit de inspectie geven wij onszelf een voldoende. 

Controle door inspectie vindt plaats in 2018 

 

Indicatoren m.b.t. specifieke leerling ondersteuning. 

 

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning 

en begeleiding 

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor 

haar leerlingen vorm te geven 

3.  Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimule-

rend schoolklimaat. 

4.  Kwaliteitszorg en ambitie 

4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maat-

schappelijke opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de reali-

satie van die doelen en verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegan-

kelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 
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E3. Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school) 

 
mee 
eens 

in ont-
wikke-

ling, 
begin 
fase 

in ont-
wikke-

ling, 
volop 
mee 

bezig 

oneens (extre-
ne) 

hulp bij 
nodig 

niet 
van 

toepas-
sing 

Nemen 
we mee 

in 
school-
plan/ja
arplan 

in 
school-
jaar... 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele 

ontwikkeling van leerlingen gedurende de gehele 

schoolse periode. 

x       

De school is in staat om leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte op verschillende leerge-

bieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling 

vroegtijdig te signaleren. 

x       

De school heeft goed bruikbare protocollen op 

gebied van ernstige leesproblemen/dyslexie, ern-

stige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, me-

disch handelen en veiligheid. De protocollen wor-

den toegepast. 

x  x     

De school heeft een heldere en adequate onder-

steuningsstructuur binnen de school ingericht, 

herkenbaar voor medewerkers en ouders. 

x       

De school is in staat om handelingsgericht te den-

ken, te handelen, te arrangeren of te verwijzen 

waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen 

stellen, planmatig uitvoeren en gerichte evalueren 

centraal staat. 

x       
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De school is in staat om door vroegtijdig lichte 

ondersteuning in te zetten, sociaal emotionele 

problemen van leerlingen klein te houden of zo-

danig te begeleiden dat zij kunnen (blijven) profi-

teren van het onderwijsaanbod. 

x       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie 

met ouders daar waar het leerlingen met een extra 

onderwijsbehoefte betreft. 

x       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie 

met de voorschool, gericht op het realiseren van 

een doorgaande lijn en een warme overdracht van 

de leerlingen naar de basisschool. 

x       

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom 

naar een andere basisschool of SBO/SO is er spra-

ke van zorgvuldige overdracht van de leerling (-

gegevens) naar de andere school. 

x       

De school werkt krachtig samen met ketenpart-

ners, zoals jeugdhulpverlening, het S(B)O, de 

steunpunten voor het arrangeren van extra onder-

steuning, de onderwijsadviseurs van het SWV e.a. 

om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, 

waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen.  

x       

 

E4. Inzet personeel 

Inzet voor de basisondersteuning: 

• Intern begeleidster bb (tweeënhalve dag per week) 

• Intern begeleidster ob, mb  (vier dagen per week) 

• Ambulant begeleidster op aanvraag  (cluster 2) 

• Leerkrachten  inzet arrangement Kleine Klas, 2 dagen per week 

 

        

      • Leerkracht inzet in het arrangement de Bovenkamer 0,2 wtf  

• Cursus Fijne vrienden van Punt P, voor leerlingen, middenbouw. 

     .      Spelbegeleiding voor kleuters ( 1 ochtend per week.) 

• Dyslexiebehandeling. Er is plaats voor 4 kinderen en wordt gegeven door de intern 
begeleiders. 

• VVE coördinator, een dag in de week. 
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• 10 OB leerkrachten, 10 MB leerkrachten, 10 BB leerkrachten. 

• 2 Gymleerkrachten 

• 1 Ouder en kind adviseur   

• Begeleider Passend onderwijs 

Vfhydf5.6 

 

E5. Typering basiskwaliteit van het team  

 We kunnen leerkrachten in drie categorieën indelen: 

 1. De leerkracht die over de basisvaardigheden beschikt om goed les te kunnen geven. 

We noemen dit de start bekwame leerkracht.  

 2. De leerkracht met een sterk basisniveau en een uitgebreider handelingsrepertoire. 

We noemen dit de gevorderde leerkracht.  

 3. De leerkracht met een sterk basisniveau, een uitgebreider handelingsrepertoire en 

specifieke kennis op bepaalde terreinen. We noemen dit de excellente leerkracht.  

De bovenstaande indeling laat voor ons schoolteam de volgende cijfers zien:  

24% in categorie 1,  33% in categorie 2 en 43% valt binnen categorie 3. 

Deze cijfers zullen dit jaar veranderen omdat wij weten dat twee ervaren leerkrachten de 

school gaan verlaten.  

E6. Bewaken van de kwaliteit 

We werken op school met kwaliteitskaarten, een onderdeel van het WMK-MO. (Cees Bos)  

Met WMK-MO breng je niet alleen de kwaliteit van de school in kaart (met de bekende 

kwaliteitskaarten) maar kan je ook invulling geven aan het beleid dat je wil ontwikkelen om 

zo de kwaliteit van de school gericht te verbeteren. Daarnaast is WMK-MO een instrument 

voor Integraal Personeelsbeleid. Met het systeem krijg je eenvoudig inzicht in de sterke en 

verbeterpunten van je organisatie en van de leerkrachten. In een vast interval gebruikte 

kaarten zijn: zorg en begeleiding, sociale veiligheid leerlingen, oudervragenlijst, sociale vei-

ligheid personeel. 

De school werkt met een toets kalender van Cito. De eerste toetsen worden afgenomen in 

groep 2 (rekenen en taal) en lopen door tot en met groep 8. De gegevens van de toetsen 

staan in het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze worden twee maal per jaar uitgebreid geanaly-

seerd (door de IB-er ) en besproken met de leerkrachten tijdens de groepsbespreking. Dit 
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schooljaar is een derde ronde voor de groepsbespreking ingevoerd.  Het volgen van de kin-

deren in hun sociaal emotionele ontwikkeling, doen wij met het LVS ‘Hart en Ziel’.   

Met het LVS volgen wij de ontwikkeling van de kinderen om daarmee het onderwijsaanbod 

goed af te kunnen stemmen.  

Klassenbezoeken zijn er om de kwaliteiten van het primaire proces te volgen, te evalueren 

en te borgen. 

De klassenbezoeken worden uitgevoerd door de directeur, de adjunct directeur en de intern 

begeleiders. Zij vinden op regelmatige basis plaats en bevatten verschillende speerpunten. Er 

wordt gebruik gemaakt van de kijkwijzer die is vastgesteld in het bestuur en de kijkwijzer 

van de Nederlandse Montessori Vereniging.  

In de gesprekkencyclus wordt de professionele ontwikkeling van de medewerkers gevolgd, 

geëvalueerd en geborgd. 

 

 

 

 

E7. Specialismen in het team (overzicht)  

In ons team zit expertise op verschillende gebieden. Wanneer er leerkrachten zijn die on-

voldoende expertise hebben op een bepaald gebied kunnen zij zich scholen.  

 

S P E C I A L I T E I T  A A N T A L  

Autisme (kenmerken) 6 

Dyslexie 3 

Sociale vaardigheden/weerbaarheid 2 

Gedragsproblematiek 2 

Werkhouding 4 

Meer- en hoogbegaafdheid   5 

ADHD/ADD 8 

Coachen van leerlingen 8 
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S P E C I A L I T E I T  A A N T A L  

Nederlands tweede taal,  NT2  10 

Spelbegeleiding 1 

Motorische Remedial Teaching 2 

Muziek en dans   1 

Rekenspecialist 1 

Opbrengstgericht werken, OGW 8 

Special Educational Needs. SEN  5 

SO 2 

Kosmisch Onderwijs en Opvoeding  specialist 1 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs 3 

Cultuur coördinator 1 

ICT 4 

 

 

 

 

 

 

E8. Onze werkwijze en ondersteuningsroute  

De procedure voor het bieden van ondersteuning aan kinderen noemt men in het onderwijs 

“de ondersteuningsroute”. Binnen onze stichting, Openbaar Onderwijs aan de Amstel, is die 

ondersteuningsroute verdeeld in vijf fasen. 

 

Versie juli 2017 

 

Fase 1  

Lichte interventie binnen het normale klassenmanagement (remediëren of verrijken) 
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1. Als een kind opvalt of achterblijft, gaat de leraar in eerste instantie inzetten op een 

aanpak binnen de groep. (remediëren of verrijken). Het gaat hier om een eenvoudi-

ge interventie waar nog geen verslag van gelegd hoeft te worden.  

2. Als de aanpak niet het gewenste effect heeft, volgt fase 2.  

3. Als de leraar inschat dat er sprake is van een ‘ernstige situatie’ wordt meteen opge-

schaald naar fase 2.  

4. Als een nieuw kind bijzondere ondersteuningsbehoefte heeft, schaalt de leraar met-

een op naar fase 2 of zelfs 3. Bij twijfel schakelt de leraar de IB-er in.  

 

 

Fase 2 

 Hulp van de intern begeleider en een individuele aanpak 

1. Als opgeschaald is naar fase 2, neemt de leraar contact op met de IB-er en daarna 

met de ouders; de leraar heeft de regie. De leraar vertelt ouders over de stagneren-

de ontwikkeling en bespreekt met ouders de aanpak in de groep, beschreven in een 

handelingsplan. ( In deze fase zou het kind kunnen deelnemen aan een arrange-

ment in de Kleine Klas) 

2. Het kan zijn dat de leraar en/of ouders inschatten dat onderzoek nodig is. Het kan 

ook voorkomen dat bekeken moet worden hoe de situatie afgestemd kan worden 

op onderzoeken die ouders al hebben laten uitvoeren. Voor de school is het hande-

lingsgerichte aspect van onderzoeken belangrijk. Zeker als er onduidelijkheid is over 

de ondersteuningsbehoefte kan een HGO-traject overwogen worden (Handelings-

gericht Observeren) . Een HGO kan door de BPO-er ( begeleidster passend onder-

wijs) worden uitgevoerd, en in sommige gevallen ook door een IB-er.   

3. Samen met de ouder(s) stelt de leraar een IHP op, ook als er nog een onderzoek 

loopt. Ouders ondertekenen of geven hun akkoord (digitaal) aan dit IHP. (individu-

eel handelingsplan). Het IHP wordt na een vastgestelde tijd geëvalueerd met ouders 

en eventueel bijgesteld. De uitvoering van het IHP gebeurt in principe door de 

groepsleraar zelf, en eventueel met hulp van BPO (=begeleidster Passend onderwijs) 

IB, of gespecialiseerde leraar kan worden ingeschakeld.      

4. Voor kinderen met dyslexie of rekenproblemen hanteren scholen de bestaande pro-

tocollen vanaf deze fase.  

5. Als het bijgestelde IHP niet het gewenste effect heeft, legt de leraar uit aan de ou-

der(s) dat de ondersteuning moet worden opgeschaald naar fase 3 en dat een on-

dersteuningsteam noodzakelijk is.    
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Fase 3   

Ondersteuningsteam 

1. Als fase 3 start, vormt de leraar een ondersteuningsteam. Afhankelijk van de erva-

ring van de leraar ondersteunt de IB-er daarbij. De samenstelling van het onder-

steuningsteam kan per situatie verschillen, maar in ieder geval worden leraar, ou-

der(s), IB-er en directeur betrokken. In sommige situaties ligt het voor de hand dat 

de ouder- en kindadviseur, en/of adviseur passend onderwijs en/of begeleider pas-

send onderwijs deelneemt. Ook kan een deskundige uitgenodigd worden. Te den-

ken valt aan steunpunt autisme, expertgroep leerlingen medische en/of motorische 

hulpvraag, psycholoog uit OKT, Viertaal Cluster 2, expertisecentrum Orion, deskun-

digen vanuit de zorg zoals psycholoog, behandelaar, logopedist, ergotherapeut, fy-

siotherapeut, casemanager van JBRA enz. 

 

 

2. In deze fase wordt volgens individuele handelingsgerichte cyclus gewerkt.  Wat is er 

aan de hand? Wie hebben invloed, ook onderling? Wat is ondernomen door school 

en door ouders? Wat werkt wel, wat werkt niet? Op de vraag wat er nodig is, wordt 

gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van kind, ouder(s), groep en leraar. De 

analyse kan onder andere leiden tot:  

- Een nog niet uitgeprobeerde interventie in de basisondersteuning; 

- Aanvullende onderzoek; 

- Extra ondersteuning (onderwijsarrangement en/of zorgarrangement) 

3. Als het ondersteuningsteam uitkomt op extra ondersteuning, wordt vastgesteld of 

een groeidocument gemaakt moet worden. Als dat zo is, begint de leraar met het 

groeidocument, evt. geholpen door de IB-er of BPO-er. Voor sommige leerlingen is 

geen groeidocument nodig , dan volstaat een beschrijving van het groepsarrange-

ment (voorbeeld zijn plusgroepen).  Groeidocumenten worden ook gemaakt ter 

verantwoording geld passend onderwijs. Denk aan kinderen die langdurig naar de 

Kleine Klas gaan.  

4. Het effect van de extra ondersteuning wordt na een vastgestelde periode bespro-

ken tijdens een bijeenkomst van het ondersteuningsteam.  

5. Als blijkt dat het arrangement positief uitpakt, kan het ondersteuningsteam bepalen 

op welke wijze de ondersteuning wordt voortgezet of geleidelijk kan worden afge-

bouwd.  

6. Als de extra ondersteuning niet het gewenste effect heeft gehad, bepaalt het onder-

steuningsteam of een aanpassing en/of uitbreiding van het arrangement nodig is. 

Als de adviseur passend onderwijs en school vinden dat de grenzen van de school 

zijn bereikt en dat SO of SBO een betere onderwijsetting is, wordt opgeschaald naar 
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de volgende fase. Dit standpunt wordt altijd in het ondersteuningsteam toegelicht 

en in het verslag vastgelegd. 

 

Let op! 

 Als ouders in deze fase onderzoek weigeren of het proces vertragen, geeft de 

school bij de ouders aan dat zij handelingsgerichte adviezen nodig heeft om de 

zorgplicht uit te kunnen voeren en dat een begeleiding zonder dit onderzoek niet 

goed is voor de ontwikkeling van de leerling. School spant zich in om tot een oplos-

sing te komen.  

 Lukt het niet om tot een oplossing te komen en/of dreigt het contact met ouders 

spaak te lopen, dan schakelt de schoolleider de adviseur passend onderwijs in .  Dit 

komt in een gespreksverslag. 

 Als ouders blijven weigeren, doet school een zorgmelding en kondigt dat vooraf 

mondeling toe aan de ouder(s). 

 

Fase 4   

Inschakelen SWV: mogelijke doorverwijzing naar het SBO of SO 

 In deze fase maakt de leraar het groeidocument in goed overleg met ouders gereed 

voor behandeling door het samenwerkingsverband. De IB-er biedt hierbij onder-

steuning. De IB/leerkracht organiseert een overleg en benoemt daarin een termijn 

van twee weken waarbinnen ouders het groeidocument kunnen ondertekenen met 

behulp van het toestemmingsformulier. Als ouders binnen die termijn niet hebben 

ondertekend, nodigt school ze uit voor een gesprek om toch tot gezamenlijke on-

dertekening te komen (een op overeenstemming gericht gesprek). Van dit gesprek 

wordt verslag gelegd. Als ouders ondertekening blijven weigeren, wordt het groei-

document zonder handtekening opgestuurd.  

 

 

 Als de situatie onhoudbaar is in de klas, komt het ondersteuningsteam bijeen om 

een plan te maken voor de periode tot de reactie van het samenwerkingsverband 

binnen is. In dat plan wordt gekeken hoe het personeel van de school kan worden 

ingeschakeld en wat ouders kunnen doen. Zo kan bijvoorbeeld in gesprek met ou-

ders en leerplicht overwogen worden om de leerling tijdelijk beperkt naar school te 

laten gaan.   

 De schoolleider kan via de adviseur passend onderwijs contact opnemen met het 

SWV over een spoedige overplaatsing. Dat kan als zij inschatten dat de leerling een 

gevaar is voor zichzelf en/of voor anderen. De situatie op school is onhoudbaar en 
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handhaven op de school lijkt op het moment niet mogelijk, de leerling zit al thuis of 

dreigt thuis te komen te zitten; 

 Indien nodig kan school bij de afdeling beleid een aanvraag doen voor aanvullende 

bekostiging van de crisissituatie voor een periode van maximaal 8 weken. Doel van 

die aanvullende bekostiging is het beheersbaar en veilig houden van de situatie.   

 Het samenwerkingsverband buigt zich over de vraag of het reguliere onderwijs in-

derdaad niet meer toereikend is en of SBO of SO de geschikte setting is voor de 

leerling. Als het SWV op basis van het groeidocument en gesprekken met ouders en 

school oordeelt dat het S(B)O een betere onderwijssetting is, wordt een toelaat-

baarheidsverklaring verstrekt.  

 Als het SWV oordeelt dat het regulier basisonderwijs de geschikte setting is, ligt de 

bal weer bij de school en schoolbestuur. De schooldirecteur zal, geholpen door de 

adviseur passend onderwijs, bekijken op welke wijze de leerling de passende bege-

leiding kan krijgen. Het is mogelijk dat dat op een andere basisschool binnen of 

buiten de stichting is. “Thuis nabij” is daarbij uitgangspunt.  

 

Fase 5   

Verwijzing naar SBO of SO 

Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, heeft school de 

zorgplicht en dat houdt in dat de schoolleider of IB-er (geholpen door de adviseur passend 

onderwijs) op zoek gaat naar een geschikte school voor SO of SBO (afhankelijk van de TLV) 

waarop de leerling geplaatst kan worden. Ouders mogen ook zelf zoeken, maar school 

heeft de verantwoordelijkheid voor het vinden van een geschikte school. De adviseur pas-

send onderwijs wordt altijd op de hoogte gesteld.   

-De leraar organiseert een bijeenkomst van het ondersteuningsteam om de opties 

met ouders te bespreken. School kan de ouders helpen door samen deze school of 

meer scholen te gaan bezoeken.  

-Als ouders in dat gesprek aangeven dat ze hun kind niet willen plaatsen op een 

school voor SBO of SO, dan geeft de directeur aan dat hij/zij het bestuur gaat advi-

seren om over te gaan tot de verwijderingsprocedure. Dit moet opgenomen worden 

in het groeidocument. Het bestuur stelt dan een verwijderingsbrief op en bepaalt 

daarin een redelijke termijn waarna de leerling zal worden uitgeschreven. De leer-

plicht en de onderwijsinspectie krijgen een afschrift. Als die termijn is verstreken 

wordt de leerling uitgeschreven.  

 Als ouders hun kind wel op een SBO- of SO-school willen plaatsen, dan kunnen 

wachttijden een knelpunt vormen als de situatie onhoudbaar is in de klas. Op dat 

moment komt het ondersteuningsteam bijeen. Er wordt dan een plan gemaakt voor 
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de periode tot er plaats is. In dat plan wordt gekeken hoe het personeel van de 

school kan worden ingeschakeld en wat ouders kunnen doen. Zo kan bijvoorbeeld 

in gesprek met ouders en leerplicht overwogen worden om de leerling tijdelijk be-

perkt naar school te laten gaan.   

Indien nodig kan school bij de afdeling beleid een aanvraag doen voor aanvullende 

bekostiging van de crisissituatie voor een periode van maximaal 8 weken. Doel van 

die aanvullende bekostiging is het beheersbaar en veilig houden van de situatie.  

-Mocht er wel een school zijn die plaats heeft, maar ouders willen wachten op een 

school met een langere wachttijd dan 8 weken, dan zal de school de leerling uit-

schrijven na die 8 weken, aangezien er een school is met plaats. School en adviseur 

passend onderwijs spannen zich dan wel in om ouders te overtuigen om hun kind 

binnen die periode in te laten schrijven op de school die plaats heeft.  

 

 

Ontwikkelingsperspectief: OPP 

Kinderen die een lager uitstroom profiel hebben (E6) krijgen een eigen leerlijn die bij 

hun uitstroom past. 

Kinderen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn: 

-kinderen met een benedengemiddeld IQ 

-kinderen met dyscalculie 

-kinderen met ernstige dyslexie 

-kinderen bij wie alle extra ondersteuning die geboden is, niets heeft opgeleverd.  

Een OPP wordt meestal gestart in fase 2 of 3. 

Een OPP is geen arrangement. Wel is er tijd vrijgemaakt in de kleine klas om enkele 

kinderen te ondersteunen met een OPP. 

Een OPP is geen vaststaand document, ieder half jaar wordt het OPP geëvalueerd om 

te kijken of de gestelde doelen zijn behaald. Vervolgens kunnen de doelen zo nodig 

naar beneden of naar boven worden bijgesteld. Dit in overleg met ouders, leerkracht 

en internbegeleider. 
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F. Extra Ondersteuning en arrangementen 
 

In sommige gevallen is de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend. Samen met 

ouders en eventueel andere deskundigen bekijkt school dan welke extra ondersteuning no-

dig is en wat er geboden kan worden. Dat kan in de klas of buiten de klas zijn. Het kan met 

behulp van extra expertise, speciale leerkrachten, onderwijsassistenten en materialen. Het is 

een aanvullend aanbod op de reguliere aanpak van de leerkracht. We onderstrepen het 

woord ‘aanvullend’, omdat dat wat de leerkracht biedt nooit los mag staan van het arrange-

ment. In dit hoofdstuk beschrijven we welke factoren daarbij belemmerend of juist stimule-

rend kunnen werken en welke arrangementen de school kan bieden. 

 
F1 Overzicht randvoorwaarden voor extra ondersteuning 
 

O M S T A N D I G -

H E D E N  
S T I M U L E R E N D E  F A C -

T O R E N  
B E L E M M E R E N D E  F A C -

T O R E N  

Gebouw De gebouwen zijn zoveel mogelijk 

ingedeeld volgens de Montessori visie 

 

Toegankelijkheid gebouwen. 

Drie verschillende gebouwen, wel in 
dezelfde straat. Slechte klimaatcon-
ditie in een van de drie gebouwen. 
Veel lawaai van buiten (verbou-
wingsgeluiden). 
Geen lift aanwezig.  

Aandacht en tijd Kinderen worden vanaf de OB vak-

kundig begeleid in zelfstandigheid.  
 

Schoolomgeving Mooie speelplaats Weinig ruimte in de straat. Weinig 
parkeerruimte voor fietsen. Het haal 
en breng verkeer in de school is erg 
druk. 

Leerling populatie Relatief veel meer en hoogbegaafde 

leerlingen.  

Veel NT2 kinderen. 

Teamfactoren Ervaren team  Bij ziekte van een leraar wordt het 
steeds moeilijker om vervanging te 
krijgen. Er wordt met grote regel-
maat opgedeeld. We maken gebruik 
van de invalpool Lukida. Dit zijn 
mensen zonder onderwijsbevoegd-
heid.  
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O M S T A N D I G -

H E D E N  
S T I M U L E R E N D E  F A C -

T O R E N  
B E L E M M E R E N D E  F A C -

T O R E N  

Leerkracht factoren Ervaren leerkrachten met veel experti-
se op allerlei gebied. 
Enthousiast en hardwerkend team. 
Goede samenwerking in de bouwen. 

Leerkrachten heb-
ben een baan ge-
vonden in hun eigen 
woonplaats, hier-
door is het verloop 
groter geworden. 
Het wordt steeds 
moeilijker een ge-
schikte montessori 
leerkracht te vinden. 

Wijkgerichte  

samenwerking 

Goede samenwerking met na- en 
voorschoolse opvang. Buurthuis in 
school aanwezig. 
Verkenning gestart nauwere samen-
werking kinderdagverblijf ‘De Plata-
nen’. 

Ruimtegebrek naschoolse opvang, 
vooral op dinsdag en donderdag. 

Mogelijkheden tot inzet 

extra ondersteuning 

Onze arrangementen, een breed aan-
bod. 

Uitbreiding is bijna niet mogelijk 

door ruimtegebrek en mankracht. 

Anders   

 

F2. Welke aanvullende hulp kunnen wij bieden (arrangementen)?   

 

Leerlinggebonden financiering cluster 1 en 2  

Kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben die vallen in cluster 1 (blind- of 

slechtziendheid) en 2 (Doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornis) krijgen 

nog wel leerlinggebonden financiering en dus ook  leerlinggebonden begeleiding, in-

dien zij voldoen aan de vastgestelde criteria. Ouders kunnen hierover in gesprek met 

school en school zorgt er met de aanbieders van die ondersteuning voor dat het juiste 

arrangement wordt aangevraagd. 

 

Beschrijving arrangementen binnen de school   

Arrangementen kleine klas schooljaar 2018-2019 

Algemeen: 

 

• Aanmeldcriteria via IB/groepsbespreking. Zie de zorgstructuur 
(procedure), m.u.v. MRT, die loopt via de gymleerkracht. 

• Periodes:  zie de google agenda. Er is steeds een week tussen twee 
periodes die gebruikt wordt om te evalueren, af te ronden en 
nieuwe groepjes op te starten. 
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Werkhouding Josefien/Tomoko 

 2 dagen  

Periode  

Google agenda 

Aantal kinderen: 

 6 -10 

Per periode aan-

gepast naar de 

vraag 

Werkhouding: voor elke leerling die hier 
aan deelneemt wordt in overleg met leer-
ling en leerkracht een plan van aanpak 
gemaakt. De in oefening vindt plaats in 
de kleine klas (het leren werken met een 
agenda, werken met tijdsplanning (ti-
merklokje, etc.). Daarnaast komt de leer-
kracht Kleine Klas soms in de klas tijdens 
de werktijd. 

 

Rekenen Josefien/Tomoko Periode  

Google agenda 

Aantal kinderen: 

klein groepje of 

individueel 

Rekenen: extra instructie voor leerlingen 
die behoefte hebben aan verlengde in-
structie, herhaling, en vooral leren door 
‘handelend’ te rekenen.  

Reke-

nen/automatisere

n 

Tomoko Periode 

Google agenda 

Aantal:10 

Voor kinderen die nog niet automatise-
ren. 

Spelling Tomoko Periode 

Google agenda 

Aantal: 6/8 

Spellingles met het programma Aamigo 
in groepsverband. 

Meertaligheid Josefien  

 

 

Aantal:6 

Kinderen die door hun meertaligheid 
kleine woordenschat hebben. 

Begrijpend lezen Tomoko Periode  

Google agenda 

Aantal: 6/8 

Voor de BB kinderen die uitvallen of een 
extra zetje nodig hebben. 
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Ralfi-lezen Tomoko/Josefien Periode 

Google agenda 

Aantal: 12 verdeeld 

in 3 groepen 

Voor kinderen die niet op niveau lezen. 

Leesvoorwaarden Tomoko Periode herfst-

kerst 

 

Aantal: 8 

Voor kinderen uit groep 3 die de herfst-
signalering onvoldoende maken. 

Overige arrangementen 

voor ‘zorgleerlingen’ 

Gerda Klein groepje of 

individueel 

Vanuit de IB wordt gedurende het jaar 
aangegeven welke ‘losse’ arrangementen 
wenselijk zijn (bijv. spel-/gedragsgroep 
kleuters, overstap PO/VO,  e.d.). 

Extra ondersteuning op 

leergebieden. Langdurig 

arrangement. 

Josefien/Tomoko Max 5 kinderen 

 

Voor dit arrangement komen kinderen in 
aanmerking bij wie een onderzoek heeft 
plaatsgevonden, waarbij ernstige leerpro-
blemen of gedragsproblemen zijn gedia-
gnosticeerd en de leerontwikkeling in de 
grote groep stagneert. Langdurige, extra 
ondersteuning in een prikkelarme omge-
ving wordt bij dit arrangement geboden. 
De resultaten van het onderzoek zijn met 
de school besproken. Uit de aanbevelin-
gen en bevindingen van het onderzoek 
stelt de leerkracht, samen met de bege-
leidster van de KK een plan op. Dit plan 
wordt elk half jaar geëvalueerd en bijge-
steld.  

Leren Leren/HB/ 

observaties 

 

(1 dag per week 

voor HB + leren 

leren) 

Periode  

Google agenda 

Aantal kinderen: 8 

De training “Leren leren” heeft als doel 

om het kind te helpen bij het ontwikke-

len van leer-strategieën. De volgende on-

derwerpen komen aan bod: werking van 

het brein, bewustwording van mindset, 

ontwikkelen en inzetten van metacogni-

tieve vaardigheden, kennismaken en oe-

fenen met leerstrategieën, ontdekken 

eigen leervoorkeuren, omgaan met moti-

vatie en het organiseren van werk. 



 

SOP - 14e Montessorischool 25 

HB Tomoko 

(1 dag) 

Periode  

Google agenda 

Aantal kinderen 

per Bouw: 8 

In een open schoolklimaat, waarin aan-

dacht is voor veiligheid en uitdaging zul-

len begaafde kinderen steeds meer hun 

mogelijkheden in creatief en oorspronke-

lijk denken tonen en zullen ze er bij de 

juiste opdrachten helemaal ‘voor willen 

gaan’. In de bovenkamer krijgen de kin-

deren uitdagende opdrachten, die ze met 

gelijkgestemde kinderen proberen op te 

lossen. In de MB en OB komt Tomoko in 

de groep om meer begaafde kinderen een 

materiaal aanbieding met extra uitdaging 

te geven met als doel dat de lesjes in de 

groep worden doorgegeven zodat er meer 

kinderen van kunnen profiteren (transi-

tie) 

VVE Anna 

1 dag per week 

Periode  

Google agenda 

Aantal kinderen: 4 

In de onderbouw zijn kinderen met een 
NT2-achtergrond en een taalachterstand.  
Zij worden een half uur per week begeleid 
in het kader van de VVE-light (voor- en 
vroegschoolse educatie). Het doel is de 
taalachterstand in te lopen en de woor-
denschat te vergroten. Wij verwachten 
dat het aantal geïndiceerde VVE-
kinderen in de toekomst zal toenemen. 
Dit heeft te maken met de aanname- en 
selectieprocedure van de peuterspeelzaal. 

Bouw! Guus 

 

2 uur per week 

Jaar 

 

individueel 

Voor groep 2 en 3 is ‘Bouw!’ aangeschaft. 
‘Bouw!’ is een speciaal ontwikkeld pro-
gramma op de computer voor risicole-
zers. Risicolezers worden halverwege 
groep 2 gesignaleerd en kunnen dan al 
starten met ‘Bouw!’. Ouders krijgen de 
gelegenheid om thuis het programma te 
gebruiken.   

AA-dyslexie Guus/Marjotta 

 

3 uur per 

week 

Jaar/1 ½ jaar 

individueel 

Deelnemers per 

periode: 4 

Voor de kinderen die niet in aanmerking 

komen voor vergoede behandeling, of 

kinderen die een herhaling van de dys-

lexie training nodig hebben, kan de 

school overwegen om de behandeling te 

laten uitvoeren door een van de Intern 

begeleidsters. Dit altijd in overleg met 

AA-dyslexie. Met dit aanbod proberen wij 

kinderen met dyslexie tegemoet te ko-

men. Iedere  12 weken worden deze kin-

deren getoetst om te kijken of er vooruit-

gang is. De toetsresultaten worden met 

de ouders besproken. 
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Pauzeclub Overblijf/Judith 

 

8 uur per 

week 

Aantal kinderen 

per shift:  maxi-

maal 5 

De pauzeclub biedt passend overblijf voor 
kinderen die kwetsbaar zijn, onrustig ge-
drag vertonen, snel overprikkeld raken, 
snel in conflict komen met andere kin-
deren, sociaal onhandig gedrag vertonen 
en storend zijn voor de rest van de groep. 
Voor hen wordt een veilige en rustige 
omgeving gecreëerd in een klein groepje. 
Tijdens buitenspelen is er extra begelei-
ding. 

Spelbegeleiding Michelle 

1 ochtend in de 

week, 3 uur 

Aantal: 4/5 Spelbegeleiding voor kleuters. Kinderen 
die niet tot spel kunnen komen krijgen 
individueel spelbegeleiding. 

 

Fijn! Vrienden 

Arkin 10 weken 

Aantal kinderen: 

10 bij Fijn! Vrien-

den  

MB 

Dit is een programma voor stille en te-
ruggetrokken kinderen. Het doel is verg-
roten van sociaal-emotionele competen-
tie en het voorkomen en verminderen 
van angst en stress.  

 

Het aanbod van de kleine klas verschilt per periode. Het aanbod heeft te maken met de on-

derwijsbehoeften van de kinderen. Het kan dus zijn dat een arrangement in een bepaalde 

periode niet uitgevoerd wordt om deze reden. 

F3. Vaste ketenpartners  

De school werkt nauw samen met de GGD, Bureau leerplicht, Stichting Veilig Thuis, 

het Ouder- en Kindteam, adviseur passend onderwijs en de begeleider passend onder-

wijs. 
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G. Ontwikkeling en ambities 
 
G1  Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning van de 

school 
 

• De overdracht verbeteren tussen de Kleine Klas en de groepen en vice versa. 

• Vaststellen schoolambitie kernvakken. 

  Invoeren van Zien is snappen in de OB, voor de NT2 kinderen. 

  Invoeren van de Methode Leefstijl in alle groepen. 

  Invoeren van Leerkracht 

  Uitwerken van het administratie systeem en het maken van een handleiding voor de te ge-       

ven lessen  van de Taalkast Taal Doen! In de MB en BB 

• De structurele toepassing van hogere orde-denkvaardigheden in de lessen. 

• Het verder uitbreiden van het verrijkingsaanbod: hoe zetten we dit in? 

 

G2. Overige ambities met betrekking tot passend onderwijs 

Elk jaar evalueren wij onze arrangementen en passen deze aan de behoefte van de po-

pulatie aan.  

 

G3. Koppeling met schoolplan en jaarplan  

De bovenstaande ambities ontwikkelpunten maken deel uit van het schoolplan 2016-

2019 en het jaarplan 2018-2019. 

 

 

 

 

H. Grenzen aan passend onderwijs 
 

H1. Omvang en verdeling zorgleerlingen op school  
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Het aantal kinderen met speciale onderwijsbehoeften is gelijkmatig verdeeld over alle 

groepen. De beschikbaarheid van plekken hangt vooral af van het totaal aantal leer-

lingen in de groep. De leerkrachten en de IB maken samen de indeling van de groepen.  

 

H2. Ontwikkelingsfase van het schoolteam  

In het begin van dit schooljaar hebben in het team twee verschuivingen plaatsgevon-

den. Eén OB-leerkracht en een MB leerkracht hebben het team verlaten. Deze vacatu-

res zijn ingevuld.  Per 1 januari  gaan er twee MB leerkrachten weg. Een BB groep heeft 

geen vaste leerkracht op de vrijdag. Eén OB-leerkracht is langdurig ziek , waarvoor 

(meerdere) vervanging is geregeld. Een OB leerkracht is met zwangerschapsverlof, de 

leerkracht van de kleine klas neemt tot februari, wanneer het verlof eindigt, de groep 

over. Voor de kleine klas is vervanging gevonden. Voor de andere vacatures zijn adver-

tenties geplaatst.  

Sinds september is er een MB leerkracht ziek geworden. Er was geen vervanging te 

vinden. De klas heeft een periode 5 leerkrachten gehad, waarvan 2 de directeur en de 

IB waren. Drie dagen in de week stonden er onbevoegde mensen voor de klas van Lu-

kida. Na de herfstvakantie is er een leerkracht gevonden voor 3 dagen per week. De 

andere 2 dagen worden gedaan door de directeur en een leerkracht van school (die 1 

dag extra wilde werken) Sinds december is er een inval leerkracht gevonden die op 

maandag voor de groep staat.  

Er is 1 MB leerkracht met zwangerschapsverlof sinds 22 november. Daar is vervanging 

voor gevonden. De andere helft van de week wordt gedaan door een leerkracht die 

haar diploma nog niet heeft. ( zij ontvangt geen leerkracht salaris) 

Voor de zomer is er een ervaren MB leerkracht weggegaan. Er staat nu voor 4 dagen 1 

vast leerkracht voor de groep.  ( 1 dag per week is er een invaller tot januari) 

Twee bovenbouw leerkrachten hebben BAPO, bij de ene groep staat wekelijks een vas-

te invalster, de andere BB groep wordt gedraaid door een LIO stagiaire. 

 

 

 

H3. Extreem gedrag 



 

SOP - 14e Montessorischool 29 

Van onze school mag u verwachten dat wij een breed repertoire hebben als het gaat 

om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeftes. Desondanks zijn er kinderen die wij 

op onze school niet kunnen begeleiden en van wie wij vinden dat ze het recht hebben 

op speciaal (basis)onderwijs. Het is goed om daar eerlijk en heel duidelijk over te zijn. 

Het gaat om de volgende drie categorieën: 

 

a) Kinderen die meerdere uren per dag individuele begeleiding nodig hebben bij het 

leren en/of het functioneren in een groep en/of voor wie voortdurend medisch perso-

neel in de buurt moet zijn; 

b) Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek waardoor het functioneren in een 

grote groep niet veilig en/of werkbaar is voor het kind zelf, de andere kinderen en de 

leerkracht; 

c) Kinderen die door andere omstandigheden redelijkerwijs niet veilig en werkbaar 

kunnen functioneren in een grote groep in het regulier onderwijs. 

Onhoudbare situaties.  

Het kan voorkomen dat er door het gedrag van een kind een onhoudbare situatie ont-

staat. Het kind kan een gevaar voor zichzelf en anderen zijn en/of het onderwijs ern-

stig verstoren. Dit is een verdrietige situatie voor het kind en de ouder(s) en geeft de 

school een machteloos gevoel. Het kind zal dan snel uit deze onhoudbare situatie 

gehaald moeten worden om de begeleiding te krijgen die op dat moment nodig is. 

Voor iedereen is het belangrijk te weten hoe de school dan handelt.  

De scholen binnen onze stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel handelen vol-

gens het volgende stappenplan. 

 

Stappenplan  Kan weg??? 

1. De schooldirecteur neemt direct contact op met het schoolbestuur. De directeur 

haalt het kind tijdelijk uit de situatie waar de escalatie heeft plaatsgevonden. 

Schorsen is daarbij een mogelijkheid, maar het kind kan ook tijdelijk in een an-

dere groep geplaatst worden. De tijd wordt dan gebruikt om de vervolgstappen 

te zetten.   

2. De schooldirecteur arrangeert direct na het incident een overleg met ouder(s), 

leerkracht en intern begeleider, vertegenwoordiger van het bestuur om de on-

houdbare situatie te bespreken en om met elkaar te bespreken welke stappen 

gezet kunnen gaan worden.  Het kan zijn dat de oplossing binnen de eigen 

school wordt gevonden. Indien nodig wordt de leerplichtambtenaar betrokken. 
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3. Als duidelijk wordt dat de oplossing niet binnen de school gevonden kan wor-

den, onderzoekt het bestuur of een andere school binnen de stichting de exper-

tise heeft om het kind te begeleiden. Als dat zo is, zal het bestuur die overplaat-

sing coördineren. Eventueel wordt een tijdelijke oplossing georganiseerd. Het is 

de taak van de directeur om daar bekostiging voor te vinden. 

4. Als het bestuur vaststelt dat het gedrag niet binnen het regulier onderwijs kan 

worden begeleid, zal de noodprocedure gestart worden. Dat betekent dat het 

kind met spoed in het speciaal onderwijs geplaatst kan worden.  

Het kan ook zijn dat het kind in eerste instantie geplaatst wordt op een observa-

tieschool. Dit is een optie als er nog teveel onduidelijkheden zijn omtrent de 

onderwijsbehoefte van het kind. Op de observatieschool krijgt het kind onder-

wijs én wordt het onderzocht. Daaruit kan volgen dat het kind geplaatst moet 

worden in het speciaal onderwijs of dat het kan terugkeren naar het gewone ba-

sisonderwijs.   

 

H4. Fysieke beperkingen in het gebouw 

Onze school is verdeeld over drie gebouwen in dezelfde straat. Nr 99, 42 en 101. In ge-

bouw nr 42 is de bibliotheek en de peuterspeelzaal. Gebouw 101 delen we met Buurt-

huis Ons Genoegen en met de BSO. Er heerste een zeer slechte luchtkwaliteit, dit pro-

bleem is verholpen. De kassen op het dak zijn afgebroken wegens lekkage. De lokalen 

hebben een zeer slechte akoestiek. Er is geen fietsenstalling. De gymzaal was in zeer 

slechte staat waardoor hij afgebroken moest worden. De verbouwing is in volle gang. 

Momenteel wordt er gym gegeven op andere locaties. Voor de MB is er vervoer gere-

geld , de BB loopt onder begeleiding, naar de gymzaal. De gebouwen zijn niet van bin-

nenuit met elkaar verbonden. Kinderen moeten altijd de straat oversteken als zij een 

arrangement bezoeken of naar de bibliotheek willen gaan. Er zijn veel trappen in de 

drie gebouwen.  

In geen van de gebouwen is een lift, ook niet in de nieuwbouw.  
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I. Ouderbetrokkenheid 
 

Inleiding 

Een kind heeft niet alleen recht op goed onderwijs, maar het heeft ook recht op een 

goede samenwerking tussen school en zijn of haar ouder(s). Alleen dan kan een kind 

zich goed ontwikkelen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij beide partijen. 

 

Ouders als ervaringsdeskundige 

De ervaring en inzichten van ouders worden gebruikt om de juiste ondersteuning 

voor een kind te formuleren. Ouders zullen dit verschil merken op het moment dat 

hun kind bijzondere aandacht nodig heeft. Zij krijgen niet meer een plan toegelicht 

dat moet worden ondertekend. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om de 

situatie goed te bespreken, realistische doelen te stellen en het beste plan te beden-

ken. Daarna komt er een document waarin dat wordt vastgelegd. Duidelijk moet wel 

zijn dat de school altijd de regie voert over het realiseren van de zorgplicht tijdens 

schooltijd. 

 

Educatief partnerschap 

Wij willen graag met ouders een duurzame samenwerking aangaan, die vraagt om 

een afstemming van wederzijdse verwachtingen. Het gaat dan om de volgende inten-

ties: 

• Ouders worden door school gezien en behandeld als waardevolle ervaringsdes-

kundigen om tot de juiste ondersteuning van hun kind te komen.   

• Ouders worden door school intensief betrokken bij de ondersteuning van hun 

kind als het kind om bijzondere aandacht vraagt.  

• School investeert in een goede verstandhouding (goed luisteren, inleven in situ-

atie van de ouder(s), oog hebben voor wensen en behoeften van de ouder(s), 

open en duidelijk zijn, betrouwbaar zijn, etc.). 

• School zorgt ervoor dat alles wordt gedaan om wrijving in de samenwerking te 

voorkomen en te verhelpen, inclusief het inschakelen van externe hulp daarbij. 

• Ouders hebben kennisgenomen van het aanbod, de mogelijkheden, beperkin-

gen en de werkwijze van de school, zoals vastgelegd in de schoolgids en dit 

school ondersteuningsprofiel. 
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• Ouders geven blijk van vertrouwen in de expertise van de school om tot de juis-

te ondersteuning te komen. 

• Ouders onderschrijven dat de regie over de wijze waarop de ondersteuning tot 

stand komt bij de school ligt en dat de schooldirecteur uiteindelijk besluit wel-

ke ondersteuning de school biedt. 

• Ouders willen meewerken aan onderzoeken die de school noodzakelijk acht om 

tot de juiste ondersteuning te komen. 

 

J. Geschillen 
 

Inleiding 

Ondanks de inspanningen van school en ouders om goed samen te werken, kan het 

zijn dat school en ouders niet meer op één lijn staan. In dit hoofdstuk omschrijven we 

wat dan de te nemen stappen zijn. 

Klachtenafhandeling 

Als ouders ontevreden zijn over de handelwijze van de school, bespreken zij dat eerst 

met de leerkracht van het kind. Als dat de onvrede niet wegneemt, gaan ouders naar 

de schooldirecteur. Als dat niet helpt, kunnen ouders een schriftelijke klacht indienen 

bij het bestuur. Op dat moment is de geldende klachtenprocedure van Openbaar On-

derwijs aan de Amstel van toepassing. Ouders worden gehoord, school wordt gehoord, 

het bestuur formuleert een standpunt en zoekt naar een oplossing. 

Stagnerende samenwerking en het voorkomen van een escalerend conflict 

Het kan ook zijn dat er sprake is van een stagnerende samenwerking tussen school en 

ouder(s) die nadelig is voor de begeleiding van het kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

situaties waarin: 

1. ouders geen toestemming willen geven voor een onderzoekstraject dat de school 

  noodzakelijk acht; 

2. ouders de school geen of slechts gedeeltelijk inzage geven in een onderzoeksrap

  port dat relevant is voor de begeleiding van het kind; 

3. ouders het niet eens zijn met een bepaalde ondersteuning die de school wil ver

   zorgen of deze ondersteuning niet toereikend vinden; 

4. ouders het niet eens zijn met de manier waarop de school een onhoudbare situ-

atie  wil de-escaleren; 

5. ouders het niet eens zijn met de school om hun kind over te plaatsen naar een 

geschiktere school (dat kan een andere reguliere basisschool zijn of een school voor 
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speciaal (basis)onderwijs). 

 

Binnen onze stichting zijn wij erop gebrand om een ‘dreigende escalatie’ te voorko-

men, omdat daarmee het belang van het kind in het geding is. We hanteren een pro-

cedure bestaande uit vier opschalende escalatiefases. 

 

Fase 1: De schooldirecteur krijgt van de leerkracht en/of de ouder(s) te horen (of 

merkt) dat de samenwerking tussen leerkracht en ouder(s) stagneert en stelt vast dat 

de ontwikkeling van het kind door de situatie wordt bedreigd. Hij/zij treedt op als be-

middelaar en trekt in de meeste gevallen de situatie in een paar gesprekken weer vlot, 

zodat de begeleiding van het kind niet meer onder druk komt te staan. Als de situatie 

is opgelost, wordt dit schriftelijk vastgelegd.   

 

Fase 2: Ondanks de interventie van de directeur blijft de samenwerking stagneren. 

De schooldirecteur schakelt het schoolbestuur in, dat zelf kan bemiddelen. Een expert 

kan ingeschakeld worden als het vermoeden bestaat dat de ouder of één van de ouders 

leidt aan een psychische aandoening waardoor ondersteuning in de communicatie no-

dig is. Overigens zal de school dan geruime tijd begeleid moeten worden in de ge-

sprekken met deze ouder(s). 

 

De schooldirecteur informeert de ouders altijd over de te nemen stappen. Deze inter-

ventie betekent in veel gevallen dat de samenwerking weer beheersbaar is. Als dat zo 

is, wordt dit  schriftelijk vastgelegd. 

 

Fase 3: Als de bemiddeling onvoldoende effect heeft gehad op de samenwerking, 

vraagt het schoolbestuur aan ouders en school deel te nemen aan een mediationtraject 

met een externe mediator. Beide partijen kunnen instemmen of weigeren. Het school-

bestuur regelt en financiert die mediation. De inhoud van een mediation kan niet wor-

den vastgelegd, maar de schooldirecteur kan wel vastleggen of het traject succesvol is 

verlopen. 

 

Fase 4: Als ouders echt niet mee willen werken aan mediation of als mediation 

niet heeft geleid tot een goede samenwerking, zal het schoolbestuur bepalen hoe ern-

stig de situatie is voor het kind èn voor de school. Als het schoolbestuur vaststelt dat 

de situatie aantoonbaar onwerkbaar is voor de school en/of de ontwikkeling van het 

kind ernstig wordt bedreigd, zal het bestuur de verwijderingsprocedure starten en een 

zorgmelding doen. De verwijderingsprocedure houdt in dat het bestuur ervoor zorgt 

dat er één of meer scholen beschikbaar zijn die het kind kunnen plaatsen. De ouder of 
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ouders krijgen dan een redelijk termijn waarbinnen het kind op deze of andere scholen 

ingeschreven moet zijn. Na die termijn zal het kind van de huidige school worden uit-

geschreven. Vanaf dat moment zijn ouders er verantwoordelijk voor dat het kind on-

derwijs volgt.  Het samenwerkingsverband, de ouder- en kind adviseur, de leerplicht 

en onderwijsinspectie worden ingelicht. Ouders kunnen  binnen 6 weken bezwaar ma-

ken tegen het verwijderingsbesluit, maar dit heeft geen opschortende werking voor de 

verwijdering.  Dit alles wordt aan ouders kenbaar gemaakt in een brief. 

 

K. Medenzeggenschapsraad 
 

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht als het gaat om het schoolondersteu-

ningsprofiel. Op 17 januari 2017 heeft de medezeggenschapsraad positief ingestemd 

over ons schoolondersteuningsprofiel. Elk schooljaar moet dit schoolondersteunings-

profiel bijgewerkt worden. Elke bijgewerkte versie wordt ter instemming voorgelegd 

aan de medezeggenschapsraad.  

De medezeggenschapsraad speelt geen rol bij geschillen. Geschillen worden in eerste 

instantie door de directeur behandeld en als ouders daar niet tevreden over zijn, gaat 

het geschil naar het schoolbestuur. De medezeggenschapsraad kan wel signalen die 

opgevangen worden, bespreken met de schooldirecteur.  

 

 

 

 

L. Financiële onderbouwing 

BASISONDERSTEUNING 

Hieronder valt de inzet van interne begeleiding, onderzoeken, scholing, leerkrachtbegeleiding 

3010/salariskosten lumpsum Naam personeelslid fte Loonlasten 

IB Marjotta Bouws  0,3 € 20.700 

IB Guus Bunnik 0,4038 € 25.991 

begeleiding   leraren bovenbouw 0,1 € 5.500 

Orthopedagoog    € 0 

Leerkrachtcoach Marcella Teijsen 0,037 € 2.460 

Subtotaal salariskosten 53.632/ 54.651 
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3200/personeel derden (inhuur op 
factuurbasis) 

Onderwerp Begrote kosten 

abc onderzoek, DOP diagnostisch onderzoek € 5.000 

Ploum  rekenonderzoek € 1.000 

3150/nascholing Onderwerp Begrote kosten 

onderbouwteam Scholing NT2  35.00 

leeruniek datamuur € 500 

Stichting Leerkracht Scholing methodiek    

   

Subtotaal begrote kosten voor inhuur van personeel € 6.000/ 17.000 
Subtotaal begrote kosten basisondersteuning € 60.651/ 64.651 

 

EXTRA ONDERSTEUNING  

Hieronder valt uitsluitend de extra ondersteuning van kinderen (individueel en geclusterd) en de inzet van materialen 
daarvoor. Hieronder vallen ook vormen van co-teaching, waarbij kind èn leerkracht begeleid worden in de klas.  

3010/salariskosten lumpsum Naam personeelslid fte Loonlasten 
bovenkamer Tomoko 0,2  

Kleine Klas Josefien Hendriks/vervangster 0,4 € 21.650 

ondersteuning leraren met kinderen   Marjotta Bouws 0,15 € 17.250 

ondersteuning leraren met kinderen  Guus Bunnik 0,4 € 29.455 

dyslexie  Marjotta Bouws 0,05 € 3.450 

Dyslexie Guus Bunnik 0,05 € 3.465 

ondersteuning lera-
ren   

 
middenbouw o.a. ralfilezen 0,1 € 5.500 

     

    

Subtotaal salariskosten € 114.175 

 

3211/inhuur extra ondersteuning 
voor passend onderwijs 

Omschrijving Begrote kosten 

   

Materiaal Bouw! , AA dyslexie € 1.600 

Subtotaal begrote kosten voor materialen en inhuur van personeel € 4.600 
Subtotaal begrote kosten extra ondersteuning € 118.775 

 

Totale Uitgaven € 179.426 

Totale inkomsten (8114 Rijksvergoeding zorg (SWV) € 103.430 

Saldo € 75.996- 

 


