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Toelichting
Met dit school ondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra)
ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten
om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden
van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze
school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het school
ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school
worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in
de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.

DEEL I

INVENTARISATIE

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
 een korte typering van onze school
 de kwaliteit van onze basisondersteuning
 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt
 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden
 de voorzieningen in de fysieke omgeving
 de samenwerkende ketenpartners
 belangrijke kengetallen van onze school.
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht.
Een korte typering van onze school
Het school ondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze
school en van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra
onderwijsbehoeften.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal
onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is
afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de
aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en
lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De
basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:
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Onderwijs:
a.
Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
b.
De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
c.
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van
de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d.
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
e.
Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en
competenties
Begeleiding:
a.
Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
b.
De school draagt leerlingen zorgvuldig over
c.
Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning
Beleid:
a.
De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
b.
De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld
c.
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het
beleid zo nodig aan
Organisatie:
a.
De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
b.
De school heeft een effectief zorgteam
Resultaten

In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld.
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf
in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen
van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de
deskundigheid in beeld.
Ondersteuningsvoorzieningen
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze
voorzieningen.
Voorzieningen in de fysieke omgeving
In hoofdstuk 6 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en
wat de kwaliteit daarvan is.
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Samenwerkende ketenpartners
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve
van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Belangrijke kengetallen van onze school
Tot slot is een aantal algemene kengetallen van onze school opgenomen over onze
leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften.

DEEL II

ANALYSE EN BELEID

Inhoud van de analyse
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders
en leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze
oordelen geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen
gemaakt voor de toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit school
ondersteuningsprofiel beschreven en vastgelegd.
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2)
ondersteuningsdeskundigheid, 3) ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de
fysieke omgeving en 5) samenwerkende ketenpartners een antwoord op de volgende
vragen:
1

2
3

Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en
doen, wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het
gemiddelde van het samenwerkingsverband en/of bestuur?
Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie,
doelstellingen?
Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende
periode oppakken? Wij hebben daar met name aandacht besteed aan de aspecten
waar het team extra professionalisering nodig acht.

Vervolgstappen
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de
resultaten van de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf
van onze schoolplan.
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons school
ondersteuningsprofiel voor de schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en
andere partijen inzicht in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op onze school.
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DEEL III

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Het school ondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden
vastgesteld door het bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste
deel laat de vaststelling en ondertekening zien.
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DEEL I INVENTARISATIE
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Typering van de school
In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze
school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te
bieden hebben.
Kindcentrum de Samenstroom ligt in de wijk Gemert-Noord. Het kindcentrum komt voort uit
de voormalige Michaëlschool, de voormalige Ds. Swildensschool en de stichting Fides. In de
naam ‘de Samenstroom’ zit de missie van het kindcentrum: Samen werken aan ontwikkeling.
Alles rondom het kind stroomt samen in één gebouw. Zo zorgen we er samen voor dat het
pedagogisch klimaat op peil is en dat alle kinderen op de Samenstroom zich veilig en prettig
voelen en zich volop kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Het kindcentrum investeert
hiervoor ook in scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, in nieuwe
methodes, in goede voorzieningen en in goede contacten met de ouders. Kindcentrum de
Samenstroom bestaat uit een dagopvanggroepen van 0 tot 4 jarigen, twee groepen
peuterwerk, TSO, BSO en onderwijs. Ouders kunnen met hun kind(eren) van 0 tot 13 jaar op
één locatie terecht. De basisschool telt ongeveer 430 leerlingen verdeeld over 18 groepen.

Kwaliteit basisondersteuning

In deze figuur zie je in de linker kolom de gemiddelde score van de school per categorie. In
de rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De
gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal.
8
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Basisondersteuning

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.
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Vervolg basisondersteuning

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.
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Deskundigheid voor ondersteuning

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het percentage scholen
dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan.
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Ondersteuningsvoorzieningen
Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien hoe de scholen op de
kwaliteit van de voorziening scoren.
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Voorzieningen in de fysieke omgeving

Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.
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Samenwerkende ketenpartners

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief
de samenwerking is.
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Bijlage Kengetallen
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Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning
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Bijlage Scores deskundigheid voor ondersteuning
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Bijlage Scores ondersteuningsvoorzieningen
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving

21

school ondersteuningsprofiel

KC de Samenstroom – juni 2015

Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners
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DEEL II ANALYSE EN BELEID
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Inleiding
N.a.v. van deel 1, de inventarisatie, kunnen we als school conclusies trekken en kijken waar
we ons toekomstige beleid op kunnen en willen gaan richten. De te beschrijven paragraaf
analyse en beleid zal de volgende 5 componenten achtereenvolgens bevatten met daarin
onderverdeeld vaak een aantal deelgebieden:
1. De basisondersteuning: bestaande uit de onderdelen onderwijs, ondersteuning, beleid,
organisatie en resultaten. Hoe ziet onze basisondersteuning eruit en waar willen we ons in
de toekomt op gaan richten.
2. De huidige ondersteuningsdeskundigheid binnen de school: zowel intern als extern
gekeken en gericht en wat willen we richting de toekomst.
3. Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft de school al en op welke
ondersteuningsvoorzieningen willen we ons als school in de toekomst nader gaan richten.
4. Welke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school en waar willen we ons in de
toekomst op gaan richten.
5. Met welke samenwerkende ketenpartners werken we nu al samen en op welke andere,
nieuwe ketenpartners willen we ons in de toekomst nadrukkelijker gaan richten en de
samenwerking daar waar mogelijk gaan intensiveren.

1. Basisondersteuning
Algemeen
Als eerste kun je kijken naar het overall beeld van de kwaliteit van de basisondersteuning.
Wat opvalt is dat de school een aantal sterke componenten heeft, maar er zijn uiteraard ook
punten waarop we onszelf kunnen verbeteren.
De volgende zaken voldoen aan de basisondersteuning: opbrengstgericht werken, het
betrekken van ouders bij de ondersteuning, het organiseren van de ondersteuning en de
resultaten.
Aandachtspunten uit de algemene kwaliteit van de basisondersteuning zijn: Het bieden van
lichte ondersteuning en komen tot een meer gestructureerd beleid van de leerlingenzorg.
De kwaliteit van onze basisondersteuning is vergelijkbaar met de gemiddelde kwaliteit van
de andere basisscholen van ZICHT PO.

Onderwijs
Pedagogisch
klimaat
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Op de Samenstroom heerst een goed pedagogisch klimaat. Uit de
tevredenheidspeilingen blijkt dat leerlingen zich prettig voelen op
school. Het team zorgt voor veiligheid en voldoende ondersteuning.
Toch willen we als school ons hier verder in ontwikkelen en daarom
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start in het schooljaar 2015-2016 het traject Pedagogische Tact. Doel
van dit traject is dat leraren hun pedagogische vaardigheden
verbeteren door te gaan leren op het goede moment het juiste te
doen, ook in ogen van de leerlingen. Daardoor ontstaat een
wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen, waarbij beiden sterker
uitkomen.
Planmatig
Er wordt planmatig gewerkt door het werken met groepsplannen
werken en
a.d.h.v. de 1-zorgroute. Zo wordt afgestemd op de verschillende
afstemming
ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Binnen de groep wordt
verschillend omgegaan met leerstofaanbod, materialen, onderwijstijd,
instructie en verwerking. Dit alles wordt tweemaal per jaar in het
didactisch groepsoverzicht en het groepsplan omschreven. De
groepsplannen worden tussentijds geëvalueerd en besproken met de
intern begeleider. Een aandachtspunt nog is het betrekken van de
leerling bij het onderwijsleerproces. Dit willen we meer gaan doen
door gesprekken met de leerlingen te gaan voeren over wat ze nog
willen leren en hoe ze het beste leren. Deze gesprekken gaan
plaatsvinden bij de start van de groepsplannen en evaluatie op het
einde van een groepsplanperiode, zodat er weer bijgestelde doelen
kunnen worden geformuleerd voor de volgende groepsplanperiode.
Opbrengstgericht De school werkt opbrengstgericht. Er wordt door de hele school
werken
gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. De
kleutergroepen gebruiken daarnaast registratiesysteem KIJK en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met
behulp van SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst).
Tweemaal per jaar worden systematisch de resultaten van de
leerlingen geanalyseerd. Dit vindt plaats aan de hand van
trendanalyses. Verder worden de opbrengsten in de gaten gehouden
door het analyseren van de gemaakte toetsen, de observaties a.d.h.v.
KIJK en SCOL en de groepsbesprekingen van leerkrachten met de
interne begeleiding.
Deskundigheid
We willen het gehele team deskundig laten zijn op het gebied van
Passend Onderwijs. In de bouwvergaderingen, tijdens studiedagen en
in de diverse onderwijsinhoudelijke werkgroepen stemmen
leerkrachten met elkaar af over de verschillende vakgebieden en het
bieden en organiseren van ondersteuning. Binnen het team zijn
diverse teamleden extra opgeleid op het gebied van leren en gedrag.
Om de basisondersteuning te versterken is het nodig dat leerkrachten
meer de mogelijkheid krijgen om gebruik te kunnen maken van

25

school ondersteuningsprofiel

KC de Samenstroom – juni 2015

elkaars expertise. Intervisie en collegiale consultatie zijn vormen die
we hiervoor willen gaan gebruiken in de toekomst.

Ondersteuning
Lichte
ondersteuning

5 velden en het
ontwikkelingsperspectief

26

De school werkt volgens een geïmplementeerd dyslexieprotocol. De
leesmethodes sluiten aan bij ons protocol zodat wij in de meeste
gevallen in staat zijn leesproblemen vroegtijdig te signaleren en de
nodige ondersteuning te bieden. We werken samen met diverse
zorgaanbieders die vergoede dyslexiezorg bieden. Leerlingen die in
aanmerking komen voor een vergoede dyslexiebehandeling krijgen de
mogelijkheid om deze behandeling op school te volgen. De
leerkrachten werken nauw samen met de ouders en de behandelaar
om de behandeling zo optimaal te laten verlopen.
De school heeft nog geen beleid voor dyscalculie. Dit geldt momenteel
voor de meeste scholen van de stichting Zicht en met meerdere
scholen zal hier gezamenlijk beleid op gevoerd gaan worden.
De interne begeleiding en de rekencoördinator zullen hierbij betrokken
zijn.
De teamleden zijn goed in staat om te gaan met diverse
gedragsproblemen. Binnen de school is er veel structuur, rust en
afstemming. Het, hiervoor al genoemde, traject Pedagogische Tact zal
de teamleden nog vaardiger gaan maken in het omgaan met en
voorkomen van probleemgedrag.
De protocollen en procedures voor medische handelingen zijn
vastgelegd.
Wanneer een leerling meer ondersteuningsbehoeften blijkt te hebben
wordt gebruik gemaakt van de 5-velden. De ondersteuningsbehoeften
worden dan omschreven a.d.h.v. de gebieden: aandacht en tijd,
onderwijsmateriaal, ruimtelijke omgeving, benodigde expertise en
samenwerking met andere instanties. De vijf velden worden opgesteld
voor leerlingen die (lichte) ondersteuning nodig hebben en n.a.v de vijf
velden wordt, met ouders, bekeken of de juiste ondersteuning geboden
blijft worden.
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning zal
er gewerkt gaan worden met het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het
gaat dan om leerlingen waarvoor de school ondersteuning in moet
schakelen vanuit het samenwerkingsverband en om leerlingen die
werken voor een of meerdere vakken met een eigen leerlijn. Met de
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Overdracht

Ouders

komst van Passend Onderwijs verandert de structuur en de procedure
van het OPP. Het format is in ontwikkeling zodat het aan de eisen van
Passend Onderwijs voldoet. De interne begeleiding zorgt er samen met
de leerkrachten voor dat de procedure van het opstellen van een OPP
duidelijk is. Omdat de komende jaren het OPP een steeds grotere rol
gaat krijgen binnen de school zullen de leerkrachten ondersteund gaan
worden in het werken met het OPP, zodat de OPP’s volledig, actueel en
concreet zijn. Aandachtspunten hierbij zijn het meer betrekken van de
ouders en de leerlingen bij het opstellen van het OPP.
Sinds dit schooljaar is de school onderdeel van een kindcentrum.
Hierdoor zijn korte lijnen ontstaan tussen het voorschoolse en de
school. In het schooljaarplan zijn activiteiten opgenomen om de
overdracht zo optimaal mogelijk te laten zijn. De school hecht grote
waarde aan een warme overdracht van leerlingen naar een andere
school.
Ouders zijn een belangrijke partner van de school. We willen continu de
betrokkenheid van ouders bij de school vergroten. In schooljaar 20142015 is daarom het traject educatief partnerschap gestart. Twee
leerkrachten begeleiden het traject vanuit hun masterstudie leren en
innoveren. De informatievoorziening naar ouders zal daarom gaan
veranderen. Een van de aspecten die daarbij hoort is het aanpassen van
de huidige gesprekkencyclus. Er zal met ouders aan het begin van het
schooljaar in een oudergesprek gesproken gaan worden over
verwachtingen van ouders en leerkracht en de te bieden
ondersteuning. Hiermee hopen wij te bereiken dat ouders en school en
steeds meer samen voor gaan zorgen dat het onderwijsleerproces goed
verloopt en de leerling zich zo optimaal mogelijk zal ontwikkelen.

Beleid
Beleid
leerlingenzorg

27

We weten wat de behoeften van onze leerlingen zijn en proberen hier
zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Ons streven is een passende
plek en aanpak voor iedere leerling op onze school. We bepalen per
leerling de ondersteuningsbehoeften en vervolgens bekijkt en oordeelt
de interne begeleiding samen met teamleden wat haalbaar is voor de
leerling en voor de school. Door nog duidelijker vast te leggen wanneer
een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning willen we de
ondersteuningsmiddelen zo gericht mogelijk inzetten voor de leerling
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Evaluatie
leerlingenzorg

of de groep. Het beleid leerlingenzorg zal hierom opnieuw vastgesteld
gaan worden.
Jaarlijks wordt een zorgjaarplan geschreven door de interne
begeleiding met de speerpunten van het betreffende schooljaar. Hier
wordt de basisondersteuning in meegenomen. Door het zorgjaarplan te
evalueren aan de hand van observaties en gesprekken door de interne
begeleiding willen we onszelf blijven verbeteren. Een aandachtspunt
voor de korte termijn is het evalueren van het juist inzetten van de
ondersteuningsmiddelen.

Organisatie
Organisatie
ondersteuning

De interne begeleiding is verdeeld over twee opgeleide intern
begeleiders en worden ondersteund door een onderwijsassistent en
leerkrachten met ambulante taken.
Ieders taken en verantwoordelijkheden staan omschreven in het beleid
leerlingenzorg. Doordat de interne begeleiding behoefte heeft aan
ondersteuning en deze gaat krijgen is het belangrijk dat de
taakverdeling duidelijk is. Dit zal in het zorgjaarplan van 2015-2016
omschreven gaan worden.
Wanneer het nodig is kan de school snel deskundigheid inschakelen
voor hulp. Meestal wordt dan een beroep gedaan op het
expertisecentrum van Zicht, het OPDC. Doordat de school nauw
samenwerkt met de GGD en de Opvoed Ondersteuner vanuit de
gemeente is het mogelijk om bij problemen snel in te grijpen. Door de
transitie Jeugdzorg is veel veranderd en zullen de intern begeleiders er
de komende tijd voor zorgen dat de ontwikkelingen nauw gevolgd
worden zodat de juiste begeleiding en hulp ingeschakeld kan worden.
Ondersteunings- Het ondersteuningsteam van de school bestaat uit twee intern
teams
begeleiders. De intern begeleiders werken nauw samen en hebben de
taken verdeeld. Zo werkt de een vooral voor de groepen 1, 2 en 3 en
de ander voor de groepen 4 t/m 8. Doordat de lijntjes kort zijn in de
school is het meestal mogelijk om snel ondersteuning binnen de school
te realiseren. Komend schooljaar zal derhalve voor de hulpvragen in de
groepen 1,2 en 3 extra IB ondersteuning worden ingezet om aan de
hulpvragen te kunnen gaan voldoen. De intern begeleider zorgt samen
met de leerkracht ervoor dat de ouders geïnformeerd worden over de
ondersteuningsmogelijkheden. Dit gebeurt onder andere door het
vaststellen van dit schoolondersteuningsplan.
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Resultaten
Resultaten

De school formuleert realistische, haalbare doelen en heeft
tegelijkertijd hoge verwachtingen van de leerlingen. We willen, binnen
de mogelijkheden van de leerling, het beste uit de leerling halen. De
resultaten van de school liggen op of boven het niveau van
vergelijkbare scholen. Door het uitvoeren van trendanalyses houden
we zicht op de resultaten en kunnen we ze naar de inspectie toe
verantwoorden. N.a.v. de resultaten worden doelen bijgesteld en/of
het onderwijsleerproces in de groepen aangepast.

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern)
intern
Lezen en
dyslexie

Taal en spraak

Auditieve
beperking
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De school heeft een opgeleide leescoördinator. De leescoördinator
monitort met de leden van de leeswerkgroep het leesonderwijs in de
groepen.
Alle leerkrachten werken volgens het dyslexieprotocol van de school en
zijn in staat leesproblemen vroegtijdig te signaleren en de juiste en
voldoende begeleiding te bieden. Wanneer er sprake is van dyslexie zal
er doorgaans niet veel veranderen aan de aanpak, de leerling werd
immers al intensief begeleid. Wel wordt bekeken welke
compenserende en dispenserende maatregelen bij de dyslectische
leerling passen. De Stichting Zicht gaat onderzoeken of het programma
Kurzweil ingezet kan gaan worden voor leerlingen met een
dyslexieverklaring en/of ernstige leesproblemen.
De school is bekend met spraak-taalproblemen. Leerkrachten met een
leerling met spraak-taalproblematiek worden begeleid door ambulant
begeleiders vanuit Cluster 2. Het team is geschoold in
woordenschatonderwijs.
Sinds enkele jaren zitten op onze school leerlingen met een (lichte)
auditieve beperking. Wanneer de leerling een clusterindicatie heeft
wordt de betreffende leerkracht begeleid en ondersteund door een
ambulant begeleider. Vrijwel alle leerkrachten zijn inmiddels bekend
met het gebruik van soloapparatuur tijdens de lessen. Enkele
leerkrachten hebben scholing gevolgd bij de Taalbrug over wat een
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Rekenen en
dyscalculie

SOVA training

Gedragsproblemen

Hoogbegaafdheid
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auditieve beperking betekend voor leerkracht en de leerling in de klas.
Bij de overdracht wordt deze kennis aan de volgende leerkracht van de
betreffende leerling overgedragen.
De school heeft een opgeleide rekencoördinator. De rekencoördinator
monitort met de leden van de rekenwerkgroep het rekenonderwijs in
de groepen. De school wil graag bij rekenproblemen meer de expertise
in gaan zetten van de rekencoördinator. Zodat deze met de betreffende
leerkracht kan kijken naar passende ondersteuning.
De rekencoördinator zal ook betrokken gaan worden bij het
ontwikkelen van het rekenbeleid op ERWD (ernstige reken- en
wiskunde problemen en dyscalculie.)
De school heeft opgeleide SOVA (sociale vaardigheid) trainers. Het
streven is om in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling van
enkele leerlingen of groepen de SOVA training intern te gaan
verzorgen. Doordat beide intern begeleiders ook opgeleide Rots en
Water trainers zijn is het ook mogelijk om aan de weerbaarheid van
leerlingen te werken. De school onderzoekt nog de mogelijkheden van
het aanbieden van de trainingen/ondersteuning.
Doordat er in iedere groep aandacht is voor structuur,
voorspelbaarheid en duidelijkheid lukt het de leerkrachten om met
lichte gedragsproblemen om te gaan. Er zijn opgeleide
gedragsspecialisten binnen het team. Zij kunnen voor ondersteuning
van de leerkrachten zorgen. We zijn nog zoekende hoe we dit het beste
binnen de school vorm kunnen geven.
Door het werken met een onderwijsassistent kunnen leerkrachten de
mogelijkheid krijgen om individueel of in een klein groepje begeleiding
te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Zo kunnen bijzondere
activiteiten voorbereid worden of gewerkt worden aan vaardigheden
zoals samenwerken of het oplossen van een ruzie.
In het schooljaar 2013-2014 zijn twee hoogbegaafdheidscoördinatoren
binnen het team opgeleid. Zij hebben ervoor gezorgd dat er samen met
andere scholen binnen de stichting Zicht beleid geschreven is voor de
school. Het DHH (digitaal protocol hoogbegaafdheid) wordt door de
teamleden en interne begeleiding gebruikt om mogelijk begaafde
leerlingen te signaleren en om ondersteuningsbehoeften vast te
stellen. De school heeft voor begaafde leerlingen een verrijkingsaanbod
vastgesteld, de zogenaamde eerste leerlijn. In alle groepen wordt
gewerkt met geschikte materialen en krijgen de begaafde leerlingen de
uitdaging die ze nodig hebben. Een aandachtspunt voor de korte
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VVE

Vertrouwenszaken
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termijn is het afstemmen van de werkwijze en begeleiding in de groep.
Deze is nog niet in alle groepen gelijk. We willen zorgen voor een
gelijke aanpak in alle groepen wat betreft begeleiding, doelen, eisen en
beoordeling.
Kinderen van 0 tot 7 jarigen worden op de Samenstroom gevolgd
middels het registratiesysteem KIJK!. Hiermee creëren we voor het
jonge kind een doorgaande lijn.
De rol van ouders is erg belangrijk bij VVE (voor- en vroegschoolse
educatie). Daarom worden ouders op de hoogte gesteld van de thema’s
waaraan gewerkt wordt en is er jaarlijks een informatieavond voor alle
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Onderwerpen zoals
woordenschatonderwijs worden dan behandeld. Komend schooljaar
gaan de kleutergroepen werken met Kleuterplein 2 en daarmee biedt
de school een volledig VVE programma aan. De kinderopvang en
peuterwerken werken met de methode Puk. Wanneer een leerling een
taalachterstand heeft wordt er gebruik gemaakt van de methode Bas.
Jaarlijks is er een overleg tussen alle pedagogische medewerkers en de
clustermanager van Fides en de leerkrachten en coördinator van de
onderbouw. Het overleg is gericht op evaluatie en afstemming tussen
kinderopvang, peuterwerk en de kleutergroepen. Op termijn zal dit
overleg vaker plaats gaan vinden voor een nog nauwere samenwerking.
De coördinator onderbouw en de clustermanager hebben structureler
overleg. Er is nog behoefte aan duidelijkere afspraken over de
overdracht van kinderen naar de basisschool. Het gaat dan om
taakverdeling en verantwoordelijkheden.
De school heeft twee interne vertrouwenspersonen. In de schoolgids
staat omschreven wie het zijn en hoe zij bereikbaar zijn. De interne
vertrouwenspersoon handelt uiterst zorgvuldig en fungeert als
wegwijzer om de persoon met de klacht uitleg te geven over de
procedure en door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
Alle interne vertrouwenspersonen van de stichting Zicht komen
tweemaal per jaar onder begeleiding van de externe
vertrouwenspersoon samen voor een intervisiebijeenkomst. De externe
vertrouwenspersoon is ten alle tijden benaderbaar voor advies
wanneer de interne vertrouwenspersoon dit nodig acht.
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extern
Expertise van
buitenaf

Samenwerking

De school werkt nauw samen met het eerder genoemde OPDC. Het
OPDC (OrthoPedagogisch Didactisch Centrum) kan ons in het onderwijs
ondersteunen, zowel op kind-, leerkracht-, klassen- als teamniveau. Als
leerlingen op onze school niet vanzelfsprekend leren en/of gedrag
vertonen dat zorgen baart en wij kunnen dit binnen onze eigen
zorgstructuur niet meer opvangen wordt het OPDC ingeschakeld. Het
kan zijn dat een leerling geobserveerd wordt, er een onderzoek naar
leren- en/of gedrag gedaan of er een preventief traject (PAB) gestart
worden om de leerkracht te begeleiden in het omgaan met de leeren/of gedragsproblemen. Vanzelfsprekend betrekken wij hier ouders
in, zij moeten immers toestemming geven. Aan de hand van de
hulpvraag van de school zal bekeken worden welke vorm van
ondersteuning nodig is.
We kunnen allerlei partners op het gebied van onderwijs en
ondersteuning inschakelen. Zo hebben we o.a. ervaring met Opdidakt,
Marant, Herlaarhof en Autismetotaal.nl. Ook heeft de school de
mogelijkheid om expertise in te schakelen van SO scholen zoals vanuit
de Taalbrug. Zij kunnen zorgen voor o.a. preventieve ambulante
begeleiding.
We kunnen ook een beroep doen op zorgaanbieders/-instanties zoals
logopedisten, GGZ, MEE Zuid-Oost Brabant, Psychologenpraktijken en
(fysio)therapeuten.
Wanneer externe deskundigheid door ouders ingeschakeld wordt
verleend de school zo goed als mogelijk de medewerking die nodig is.
Zo vullen we vragenlijsten in en voeren we gesprekken om de
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen zo duidelijk mogelijk te
krijgen. Door de transitie Jeugdzorg is het in veel gevallen nodig om een
beschikking aan te vragen bij de gemeente, Peel 6.1. De aanvraag van
de beschikking zal lopen via de opvoedondersteuner, de schoolarts
en/of de huisarts. De school ondersteunt waar nodig bij de aanvraag
van de beschikking.

3. Ondersteuningsvoorzieningen
Binnen de school zijn nu geen ondersteuningsvoorzieningen aanwezig.
In gezamenlijkheid zal binnen Zicht PO wel gekeken gaan worden waar elke individuele
school zich specifieker op kan en wil profileren. Dat zou voor KC De Samenstroom kunnen
uitmonden in een NT2klas en/of taalgroep(voor cluster 2 leerlingen) en b.v. een
32
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specifieke groep voor kinderen met hoogbegaafdheid. De komende jaren zullen daar
keuzes in gemaakt gaan worden. Het moet ook passen binnen de fysieke mogelijkheden in
het gebouw.

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving
Onze school is in juni 2014 in gebruik genomen en voldoet aan alle eisen. Zo is de school
rolstoelvriendelijk en zijn er twee liften in het gebouw, zodat de bovenverdieping en de
bibliotheek bereikbaar zijn. In het gebouw is een invalidetoilet aanwezig met
verschoonmogelijkheden. Er zijn voldoende gespreksruimtes beschikbaar en de speelzaal
kan gebruikt worden voor (motorische)therapieën. Doordat op de bovenverdieping
telkens twee lokalen gekoppeld zijn aan een tussenruimte, zijn er voldoende ruimtes
beschikbaar voor leerlingen om bijvoorbeeld even tot rust te komen of in een kleine
setting ook zelfstandig te kunnen werken, b.v. aan de computer.

5. Samenwerkende ketenpartners
Onderwijs
Intensieve
Samenwerking
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- Doordat peuterwerk en het kinderdagverblijf van Fides Kinderopvang
onderdeel zijn van ons kindcentrum is het mogelijk om intensief samen
te werken. Zo is er een gezamenlijk overleg om activiteiten af te
stemmen, een gezamenlijk informatiebulletin en vindt er een warme
overdracht naar de basisschool plaats. Wanneer het nodig is kan de
school al voordat de leerling instroomt mee de
ondersteuningsbehoeften bepalen. De school heeft zo goed in beeld
welke leerlingen instromen op 4-jarige leeftijd. Doordat deze
samenwerking onlangs ontstaan is zijn we nog zoekende naar de juiste
vorm. We willen graag dat het kind en de ouder het gevoel hebben dat
het één organisatie is.
- Scholen van de stichting Zicht weten elkaar te vinden. Ze nemen de
intern begeleiders deel aan het netwerk voor intern begeleiders, zijn er
gezamenlijke scholingsmomenten en zijn er gezamenlijke studiedagen.
Zo weten we van elkaar wat we kunnen bieden.
- Jaarlijks worden de leerlingen van groep 8 overgedragen naar het
Voortgezet Onderwijs. Dit wordt gedaan met behulp van een digitaal
overdrachtsdossier. Voor een enkele leerling is het nodig dat de
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Regelmatige
samenwerking

Incidentele
samenwerking

overdracht uitgebreider dient te zijn. In dat geval kan de intern
begeleider samen met de betreffende ouder het gesprek aangaan op
de school voor voortgezet onderwijs. Andersom is het ook zo dat
begeleiders van het voortgezet onderwijs om meer informatie komen
vragen over een leerlingen zodat zij de ondersteuningsbehoeften nog
helderder kunnen krijgen.
Wanneer een leerling van onze school niet voldoende profiteert van
ons aanbod kan het zijn dat de leerling beter past op het Speciaal Basis
Onderwijs. Voordat het besluit genomen wordt om een TLV
(toelaatbaarheidsverklaring) aan te vragen zullen er oriënterende
gesprekken gevoerd worden met ouders, de school en de SBO school.
Wanneer nodig kan de school afstemmen met diverse scholen voor
cluster 1,2 en 3 en 4, de zogenaamde SO (speciaal onderwijs) scholen.
Het kan dan gaan om advies en/of observatie of om ervoor te zorgen
dat de leerling op een van deze scholen toegelaten kan worden, ook
dan dient weer een TLV aangevraagd te worden.

Gemeente/Zorg – Transitie Jeugdzorg
Intensieve
samenwerking

Regelmatige
samenwerking
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Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid van de Jeugdzorg bij de
gemeente in plaats van het rijk en zijn er in de gemeente Gemert-Bakel
opvoedondersteuners aangesteld. De school werkt intensief samen met
deze opvoedondersteuners van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Aan
onze school is een vaste opvoedondersteuner verbonden en zij vormt
samen met een jeugdverpleegkundige van de GGD en beide intern
begeleiders het zorgteam van de school. Er zijn structurele
overlegmomenten waarin casuïstiek besproken wordt, vooraf wordt
toestemming aan ouders gevraagd. Zonder toestemming worden
leerlingen anoniem besproken. We zijn als school dit overleg gestart
omdat we het belangrijk vinden dat de lijntjes tussen school en zorg en
ondersteuning kort zijn. De opvoedondersteuner is de spin in het web.
Zij bekijkt per casus wat nodig is en wie of wat er ingeschakeld dient te
worden.
De school werkt regelmatig samen met instanties die door o.a. de
opvoedondersteuner ingeschakeld worden. Het gaat dan o.a. om
maatschappelijk werkers en medewerkers van bureau Jeugdzorg en/of
Veilig Thuis. Regelmatig worden overleggen met meerdere disciplines
georganiseerd en indien nodig neemt iemand van de school deel aan
dit overleg. Zo proberen we te komen tot één kind, één plan, één
aanpak.
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Incidentele
samenwerking
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Incidenteel heeft de school te maken met de afdeling leerplicht of de
politie.
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Samenvatting van de hoofdlijnen
We zijn een van de scholen in de kern Gemert en willen verantwoordelijk zijn voor een
brede basisondersteuning. We vinden het belangrijk om te denken in kansen en
mogelijkheden in plaats van het zien van evt. obstakels. We moeten echter heel duidelijk
bepalen wat wel of niet tot de mogelijkheden behoort.
Hierbij staan we open voor nieuwe uitdagingen en denken we creatief mee in het vinden
van oplossingen. Daarbij moeten en willen we onze grenzen bewaken.
Er moet een goed evenwicht zijn tussen de behoeften van een kind en wat school, groep
en leerkrachten aan kunnen. Het is van groot belang dat leerkrachten samen met anderen
de zaken aan kunnen pakken, zowel d.m.v. extra handen in de klas als door middel van het
delen van ervaringen en ideeën met collega’s en met externe deskundigen.

Centrale vraag die we ons steeds dus stellen is: Wat heeft dit kind nodig van deze
leerkracht, met deze klasgenoten, op deze school en met deze ouders?
Kortom, wat is er nodig:






Begrip van de omgeving
Uitdaging waar mogelijk
Gebruik maken van mogelijke hulpmiddelen
Soms deskundigen van buitenaf
Ook kinderen zijn zeer goed in staat zelf te bedenken wat ze nodig hebben.

Uit het ondersteuningsprofiel blijkt dat de kwaliteit van de basisondersteuning zeker
voldoende is. We vinden het uitermate belangrijk om te blijven werken aan vergroting van
onze eigen deskundigheid op het gebied van passend onderwijs. Dit doen we zoveel
mogelijk in samenwerking met onze partners binnen het kindcentrum.
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DEEL III
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VASTSTELLING EN ONDERTEKENING
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Dit school ondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:

Datum: 29 september 2015

Plaats: Gemert

Handtekening voorzitter MR:

En vastgesteld door het bestuur:

Datum: september 2015

Plaats: Gemert

Handtekening voorzitter College van Bestuur Stichting zicht PO:
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