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Format SOP

Dit format schoolondersteuningsprofiel (SOP) is ontwikkeld door een werkgroep uit het BOE overleg.
Vanuit de BOE wordt gestreefd naar vernieuwing van het format, waarbij:

1. Het SOP beschrijft wat wordt verstaan onder basisondersteuning, de wijze waarop de school

hieraan vormt geeft, en hetgeen de school extra te bieden heeft. De taal in de
schoolondersteuningsprofielen is afgestemd op de doelgroep ouders.

2. Een SOP wordt opgesteld door de school zelf in afstemming met de collega-scholen in de wijk.
De profielen geven inzicht welk extra aanbod waar te vinden is. Afstemming van vorm en

inhoud van schoolondersteuningsprofielen op wijkniveau dragen bij aan de
kwaliteitsontwikkeling en borging van de documenten zelf én aan de evaluatie van de
kwaliteit van het ondersteuningsaanbod dat hierin wordt beschreven.

3. Het volgende globale tijdspad wordt in 2020 doorlo en:

a. Afstemmen opdracht/ werkwijze metSSPOH: gereed februari
b. Uitwerken en vaststellen proces en format: gereed 1 maart

c. Ontwikkelen schoolondersteuningsprofielen door scholen: gereed 1 juni
d. Vastellen schoolondersteuningsprofielen in MR-en: gereed 1 juli

e. Bespreken schoolondersteuningsprofielen in de wijk: september 2020
f. Opstellen van wijk-schoolondersteuninsgprofiel (incl. klankborden ouders): gereed 1

december 2020

Nb. Ten behoeve van stap f wordt bij de SSPOH middelen aangevraagd voor tekstredactie en opmaak.
Stap a t/m e wordt door scholen in interactie met collega s in de wijk opgesteld. Dit format is bedoeld
voor de SOP-ontwikkeling op schoolniveau.

[gecursiveerde teksten kunnen door de school na vaststelling door de MR worden verwijderd.



1 Inleiding
Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen een passend
onderwijsaanbod en ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de
desbetreffende leerlingen biedt. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op
een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. In het samenwerkingsverband waarvan de school

deel uitmaakt is vastgesteld welk niveau van basisondersteuning door de school geleverd dient te
worden om in deze behoefte van kinderen te kunnen voorzien. De besturen die aangesloten zijn bij

SWV de Meierij hebben gemeenschappelijke bepaald wat zij onder basisondersteuning verstaan (zie
WOOT, 2013)1. Vanuit de wet zijn scholen verplicht aan te geven welke extra ondersteuning zij
kunnen bieden boven op de ondersteuning die als minimum binnen het samenwerkingsverband is

afgesproken.

Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het vereiste niveau van
basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de schoolondersteuningsprofielen

omschrijven zij hoe zij vormgeven aan de basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning

verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.

SOP vervullen voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en toekenning

arrangementen. Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp van het SOP worden

gemotiveerd dat de school niet kan voldoen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele
kinderen. Het SOP vervult in dergelijke situaties een belangrijke rol in de motivatie van weigering
toelating.

De scholen van regio midden van het samenwerkingsverband werken met een uniform format voor

het schoolondersteuningsprofiel2. Dit schoolondersteuningsprofiel van kindcentrum XXX is opgesteld
middels dit format. Deze versie van het SOP is bedoeld voor uitwisseling op wijkniveau, interne
kwaliteitszorg van scholen/ besturen, externe verantwoording én op aanvraag voor ouders. De

beschrijvingen in dit SOP worden jaarlijks geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per wijk een
eenvoudiger leesbare publieksversie voor ouders beschikbaar nadat deze versie door de scholen is

goedgekeurd. Deze wordt op wijkniveau uitgegeven.

SOP s dienen worden vastgesteld door de MR van het betreffende kindcentrum/ school. Voor
onderhavige SOP is dat gebeurd d.d. 16-06-2021

Kindcentrum  t Schrijverke Kindcentrum t Schrijverke

1 Aan de basis van het ondersteuningsplan van SWV de meierij ligt een definitie van de basisondersteuning. Deze is
vastgelegd in het document WOOT (2013) (zie m.n./ hoofdstuk 3). Deze definitie is nog steeds actueel (checken in BOE/
wijken) en dient daarom tevens als basis van dit SOP.

2 BOE overleg. Concept- format SOP, d.d. 19-3-2020.



2 Wat is basisondersteuning
SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat dat minimaal mag worden
verwacht van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Basisondersteuning is het geheel van

preventieve (om iets te voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de
onderwijsondersteuningsstructuur van de school (in en om de groepen en binnen de eigen

organisatie) worden georganiseerd. Dat begint met het onderwijsaanbod dat de scholen voor alle

leerlingen verzorgen. Dat aanbod dient aan eisen van basiskwaliteit te voldoen. Daarnaast wordt

onderstaande set eisen aan scholen gesteld3:

Scholen zijn in staat leer- opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te signaleren, te

screenen en de ontwikkeling van deze problematieken te volgen (monitoren).

Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor kinderen met leerproblemen.

Hiervoor maakt elke basisschool gebruik van protocollen.

Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor kinderen met meer

of minder dan gemiddelde intelligentie;
Scholen beschikken over een aantoonbare aanpak die gericht is gericht op:

o het voorkomen van gedragsproblemen.

o Het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en pedagogische
veiligheid);

Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig overdragen van kinderen
naar andere scholen;

Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Tevens
beschikken scholen over aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen.

Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht aanbod gericht

op specifieke gericht op specifieke kindkenmerken. Deze structuur en het aanbod kindkenmerken is
omschreven in resp. hoofdstuk 3 en 4.

3 Organisatie ondersteuningsstructuur

Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd
In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de school

beschreven waarbij steeds wordt aangegeven op welk niveau in de school ondersteuning wordt

geboden. Hierbij worden vijf niveaus onderscheiden, t.w.: (1) Door de leerkracht in de klas, (2) In de
klas met hulp van collega s uit de school, (3) Buiten de klas, (4) Met hulp van externen van buiten de
school, c.q. het eigen bestuur of wijk. Indien expertise van het samenwerkingsverband of andere

ketenpartners noodzakelijk is wordt gesproken van extra (zware) ondersteuning,

(ondersteuningsniveau 5). Wij werken met vier ondersteuningsniveaus. Niveau 3 en 4 worden

samen genomen in niveau 3. Niveau 4 betreft extra ondersteuning waarbij de expertise van het

samenwerkingsverband of andere ketenpartners noodzakelijk is.

Nb. In bijlage 1 is een omschrijving opgenomen van de 5 niveaus vanuit het perspectief van de
leerling.

Aanwezige expertise
We maken een onderscheid in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (intern) en
deskundigheid die we, indien nodig, kunnen halen van buiten (extern).

3 Voor een uitgebreidere omschrijving van eisen die aan scholen worden gesteld, zie WOOT (2013)



Intern:

Binnen ons team hebben we een rekenspecialist  een taal-leesspecialist, een gedragsspecialist en een

speltherapeut. Meerdere leerkrachten, veelal co-teachers, hebben kennis en er aring van speciale

onderwijsbehoeften. Er zijn twee intern begeleiders binnen het team. De specialisten zijn beperkt
inzetbaar i.v.m. formatie.

Extern:

We werken intensief samen met deskundige ketenpartners van buiten de school zoals

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en ambulante begeleiders op een specialistisch

gebied (bijvoorbeeld TOS of syndroom van Down). Waar mogelijk werken zij met kinderen in de
groep zodat leerkrachten en professionals een professionele leergemeenschap vormen op de

werkvloer.

Er vinden met regelmaat kindbesprekingen plaats. Hierbij sluiten de jeugdverpleegkundige,
schoolmaatschappelijk werk en de clustermanager van de kinderopvang aan. Vanuit

samenwerkingsverband de Meijerij zijn een contactpersoon en orthopedagoog betrokken bij  t
Schrijverke.

Professionalisering van medewerkers
De afgelopen twee schooljaren hebben medewerkers zich geprofessionaliseerd. De teamscholing

was gericht op de Engelse taal en het ontwikkelingsgerichte onderwijs. De intern begeleiders volgen
een opleiding Arrangeren door classificeren. Diverse teamleden hebben lezingen gevolgd over

gedragsproblematieken en TOS. Voor de co-teachers hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden

onder begeleiding van Dian Fluijt.

In het schooljaar 2021-2022 is de rekendidactiek onderwerp tijdens de teamscholing. Dit n.a.v. een

nieuwe rekenmethode.

4. Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning gericht op specifieke

kindkenmerken

t Schrijverke wil graag een school zijn waar alle kinderen uit de wijk welkom zijn. We zijn een
ontwikkelingsgerichte school. Leerkrachten observeren de leerlingen aan de hand van de Cirkel
Basisontwikkeling, een van de pijlers van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In de kern van de cirkel
staat de basis van alle verdere leerprocessen, namelijk: emotioneel vrij voelen, nieuwsgierigheid en

zelfvertrouwen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kunnen kinderen zich verder ontwikkelen

en nieuwe leervaardigheden en handelingsmogelijkheden laten zien, zoals een goed verslag

schrijven. We dagen de kinderen uit om op een betekenisvolle manier deel te nemen aan thema-

activiteiten die speciaal op hun ontwikkeling zijn gericht. Basisvaardigheden die ze moeten leren
zoals rekenen, lezen en schrijven krijgen een prominente plek binnen deze activiteiten. Op een

ondernemende en ontdekkende manier leren ze naar zichzelf kijken en samenwerken met anderen.

Er wordt op  t Schrijverke gewerkt met co-teaching. Dit zijn reguliere groepen waar twee

professionals de verantwoordelijkheid delen. Co-teaching is een samenwerkingsvorm die tegemoet

komt aan het omgaan met de diversiteit in de groep. Daarbij kan meer afgestemd worden op de

onderwijsbehoeften van leerlingen. Meerdere onderwijsprofessionals nemen hierbij gezamenlijk de
verantwoording voor een groep leerlingen. Er zijn vier co-teachingsgroepen op ;t Schrijverke, een

groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Co-teaching biedt ons de mogelijkheid
het aanbod integraal te maken en specifieke ondersteuning in te zetten. Zo kan ondersteuning op

niveau 3 en 4 zoveel mogelijk geboden worden in de eigen groep.



Samenwerken met ouders noemen we educatief partnerschap. Samen met de ouders dragen we

zorg voor de ontwikkeling van de leerling. Tweemaal per jaar ontvangen ouders een persoonlijk

verslag van de leerkracht over de vorderingen van de leerling. In de groepen 1-2 vindt een

huisbezoek plaats. Vanaf groep drie worden er regelmatig driehoeksgesprekken gevoerd. De

driehoek bestaat hierbij uit de leerling, ouders en de leerkracht. Daarnaast zijn er gesprekken tussen

ouders, leerkrachten en eventuele externe partners zoals voortgangsgesprekken,

arrangementsgesprekken of kindbesprekingen.

Voor iedere leerling wordt een PDO (pedagogisch didactisch overzicht) opgesteld. Hierin staan de
onderwijsbehoeften van de leerling en wordt een eventueel plan van aanpak beschreven. Het PDO

wordt in ieder geval halfjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Leerlingen worden zorgvuldig en uitgebreid overgedragen naar een nieuwe leerkracht. Het PDO is de

onderlegger bij een warme overdracht. Leerlingen die de overstap maken naar een andere school

(voortgezet onderwijs of elders) worden ook middels een warme overdracht doorgesproken.

Daarnaast wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld voor alle leerlingen die naar het
voortgezet onderwijs gaan. De intern begeleiders houden groepsbesprekingen met de leerkrachten.

De ontwikkeling van de leerlingen worden besproken, zowel cognitief als op het gebied van taak-

werkhouding en sociaal-emotioneel gebied. In het jaarrooster worden intervisiemomenten gepland

waarop leerkracht een leerling in kunnen brengen. Naar aanleiding van de intervisie wordt een plan

van aanpak opgesteld.

In de volgende paragrafen wordt de basis- en extra ondersteuning beschreven voor specifieke

kindkenmerken.

4.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen

Het didactische aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften zoals beschreven in het PDO. De
didactische onderwijsbehoeften worden geformuleerd op basis van toetsresultaten (methode- en

methode-onafhankelijke toetsen) en observaties van de leerkracht.

Binnen de basisondersteuning wordt er gedifferentieerd. Naast de basisinstructie worden er

verlengde en verkorte instructies geboden. Soms wordt er besloten een eigen leerlijn in te zetten. Dit

gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider en ouders. Voor een leerling met een eigen leerlijn
worden altijd halfjaarlijkse doelen gesteld in het PDO en wordt in de bovenbouw een
uitstroomprofiel opgesteld.

Er zijn protocollen voor dyslexie en ERWD. Deze protocollen beschrijven welk aanbod er geboden
wordt aan kinderen waarbij vermoedens zijn van ernstige lees- of rekenproblemen.

Het dyslexieprotocol beschrijft de route tot aan een eventueel onderzoek. Leerlingen met een

dyslexieverklaring hebben recht op aanpassingen zoals extra tijd, inzet van compenserende software,

ondersteuning bij toetsing. We bekijken per leerling welke aanpassingen gewenst en nodig zijn.
Hierbij laten we ons adviseren door de gz-psycholoog die het onderzoek uitgevoerd heeft of door de
dyslexiebehandelaar.

Leerlingen die meer uitdaging, verrijking nodig hebben volgen het aanbod zoveel mogelijk in de eigen
groep. Voor rekenen, spelling en begrijpend lezen biedt de methode uitdagende opdrachten. Na een

verkorte instructie gaat de leerling aan de slag met de zelfstandige verwerking van de basisstof en/of



uitdagende opdrachten. We kiezen er bewust voor om alle kinderen een stukje instructie te laten

volgen zodat ze bekend raken met de juiste strategieën. Naast het aanbod van de methodes bieden
we uitdaging in andere werkvormen zoals een eigen onderzoek, spelletjes of het voorbereiden van

een kring/studie vanuit eigen interesse. Het thematisch onderwijs leent zich uitstekend voor het
bieden van extra verdieping op de wereld-oriënterende vakken. Het biedt de mogelijkheid om meer
complexe onderzoeksvragen te stellen en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Ook binnen het

schrijven van de teksten is er ruimte om te verdiepen.

Buiten de klas is er de mogelijkheid om deel te nemen aan schaaklessen en competitie. Leerlingen uit
de bovenbouw kunnen solliciteren op een  baan  in één van de sociaal culturele praktijken; de
kunstuitleen of de schoolbibliotheek.

Als de basisondersteuning niet afdoende is winnen we advies in bij externen. Een

onderwijsarrangement behoort dan tot de mogelijkheden. Vanuit dit arrangement wordt begeleiding
op school door leerkrachten of ambulante begeleiders van buitenaf ingezet. Ouders zijn bij dit proces
altijd betrokken.

4.2 Problemen op het gebied van werkhouding

De onderwijsbehoeften op het gebied van taak-werkhouding worden beschreven in het PDO.

Binnen de basisondersteuning is er veel aandacht voor zelfstandig werken en taakaanpak. Dagelijks

zijn er meerdere momenten waarop de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan, bijvoorbeeld wanneer

de leerkracht instructie geeft aan de andere groep. De taakaanpak komt steeds weer aan bod.

Leerlingen leggen de juiste materialen klaar, leren in welke volgorde zij een taak aan moeten pakken

en ruimen hun eigen werk op en kijken het eventueel zelf na. Voor leerlingen die hier veel moeite

mee hebben, wordt de methode van Meichenbaum ingezet. De stappen worden stap voor stap

ingetraind door de eigen leerkracht of door een ergotherapeute buiten de klas.

We leren leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. Hulpvragen stellen zij door middel van een
wasknijper, blok of een kaartje met twee kleuren. In iedere groep worden bij start van het schooljaar

hier afspraken over gemaakt.

Planmatig werken wordt in alle groepen geoefend. In de groepen 1 t/m 4 wordt de basis gelegd. Zij
werken met een thematisch aanbod waar alle kinderen kunnen aangeven wanneer ze de opdracht

doen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met een weektaak. Dagelijks staat er weektaaktijd op het
rooster, de leerlingen kiezen dan zelf aan welke taak zij op dat moment werken. Aan het einde van

de week moeten alle taken af zijn. Het plannen wordt rustig opgebouwd. Leerlingen die het

planmatig werken lastig, maken een planning met de leerkracht of werken met dagtaken.

In verschillende groepen wordt er gebruik gemaakt van een klassikale timetimer of een individuele
timetimer.

Om de motivatie te stimuleren kan er gebruik gemaakt worden van een beloningssysteem. Het

beloningssysteem kan klassikaal of individueel ingezet worden.

Bij het stellen van doelen op het gebied van werkhouding en taakaanpak wordt gebruik gemaakt van
de leerlijn leren leren (CED).

Als de basisondersteuning niet afdoende is winnen we advies in bij externen. Een

onderwijsarrangement behoort dan tot de mogelijkheden. Vanuit dit arrangement wordt begeleiding
op school door leerkrachten of ambulante begeleiders van buitenaf ingezet. Ouders zijn bij dit proces
altijd betrokken.



4.3 Problemen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling

De ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling worden beschreven

in het PDO.

De sociale en emotionele ontwikkeling vinden we erg belangrijk. We geloven dat je  om je als kind te
kunnen ontwikkelen je voldoende zelfvertrouwen moet hebben, emotioneel vrij en nieuwsgierig

moet zijn. Er wordt gewerkt met de methode  ik maak me sterk  van Fides. In iedere groep is een

EHBE koffertje (Eerste Hulp Bij Emoties) aanwezig met daarin de symbolen die in deze methode
gebruikt worden. Werken aan de sociale weerbaarheid doen we niet alleen op vaststaande

momenten maar ook als we merken dat het nodig is, bijvoorbeeld na het buitenspelen.

De sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. Elke leerling vanaf
groep 3 vult minimaal lx per jaar de Klimaatschaal in. Dit is een digitaal meetinstrument waarmee

leerlingen kunnen aangeven welk klimaat er in een klas heerst in relatie tot elkaar en tot de

leerkracht. Naar aanleiding van de Klimaatschaal vinden er gesprekken plaats van de leerlingen die
opvallen in de analyse. De Klimaatschaal kan meerdere keren per schooljaar afgenomen worden.

Om inzicht te krijgen in de eigen beleving van de leerling op het gebied van zelfbeeld, faalangst in het
omgaan met taken, impulsief gedrag, oppositioneel gedrag, motivatie voor leren en depressieve

gevoelens kan de SIGA vragenlijst ingevuld worden. Deze vragenlijst wordt incidenteel ingevuld.

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen jaarlijks de veiligheidsmonitor in. Dit instrument wordt
stadsbreed uitgezet. De resultaten worden op schoolniveau teruggekoppeld.

Er wordt gebruik gemaakt van de leerlijn sociaal gedrag (CED) bij het volgen van de sociale
ontwikkeling.

Vanuit een kindbespreking is het mogelijk om leerlingen te verwijzen naar de trainingen bij het
Regionaal Trainingscentrum. Voorbeelden hiervan zijn; KIES, rouwverwerking, faalangstreductie en

sociale vaardigheden.

Als de basisondersteuning niet afdoende is winnen we advies in bij externen. Een

onderwijsarrangement behoort dan tot de mogelijkheden. Vanuit dit arrangement wordt begeleiding
op school door leerkrachten of ambulante begeleiders van buitenaf ingezet. Ouders zijn bij dit proces
altijd betrokken.

4.4 Problematieken op het gebied van specifieke gedragskenmerken

Deze problematieken overstijgen de basisondersteuning.

Ondersteuningsvragen op het gebied van specifieke gedragskenmerken zoals overactief gedrag,

impulsief gedrag, internaliserend of externaliserend gedrag worden gesignaleerd door de

leerkrachten en besproken met de intern begeleider. We plannen een kindbespreking in met externe

partners zoals het samenwerkingsverband, GGD en schoolmaatschappelijk werk. Samen bekijken we

wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en of wij de juiste ondersteuning bieden
kunnen. Ouders worden altijd betrokken in dit proces. We hechten veel waarde aan de adviezen van

onze partners omtrent de omgang met deze specifieke gedragskenmerken. Belangrijk is dat deze



adviezen passend zijn binnen ons concept.

4.5 Problematieken in het domein van de thuissituatie

Op het gebied van problematieken in de thuissituatie heeft school een signalerende taak.

Ongeveer iedere zes weken vindt er een kindbespreking plaats met schoolmaatschappelijk werk
(Farent) en de jeugdverpleegkundige (GGD). In een kindbespreking is het mogelijk een casus te
bespreken. Ouders worden vooraf geïnformeerd, het is wenselijk dat ouders aansluiten bij het

gesprek. Ook is het mogelijk om een casus anoniem te bespreken, gericht op het verkrijgen van

handelingsadviezen. Hierbij worden de persoonsgegevens van de betreffende leerling en het gezin

nooit gedeeld.

Er zijn twee interne vertrouwenspersonen op school. Leerlingen en ouders kunnen bij de

vertrouwenspersonen terecht met hun verhaal of vragen. Er is ook een externe vertrouwenspersoon

waar ouders en collega s terecht kunnen met vragen of problemen.

4.6 Problematieken die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken

Deze problematieken overstijgen de basisondersteuning.
In het heden en verleden hebben we meerdere leerlingen met fysieke of medische problematieken
ondersteund op onze school. Hierbij bieden we begeleiding op maat. De situatie speelt hierin een rol;
in welke groep komt een leerling, welk lokaal, welke leerkracht. We plannen een kindbespreking in
met externe partners zoals het samenwerkingsverband en ambulante begeleiders. Samen bekijken
we wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en of wij de juiste ondersteuning bieden
kunnen. Ouders worden altijd betrokken in dit proces. We hechten veel waarde aan de adviezen van
onze partners omtrent de omgang met deze specifieke fysieke en/of medische kenmerken.

Minimaal één keer per week werkt er een externe fysiotherapeut of ergotherapeut in de groep of in
een andere beschikbare ruimte. Ouders dienen hun kind hier zelf voor aan te melden.
Het hoofdgebouw beschikt over een lift.

5. Grenzen aan zorg

De grens aan zorg is bereikt als er ondanks alle inspanningen geen ontwikkeling zichtbaar is bij de
leerling, er geen passend aanbod gerealiseerd kan worden of als de veiligheid van de leerling, de

klasgenoten of de leerkracht in het gedrang komt. Er is dan sprake van handelingsverlegenheid.

Naast de basisondersteuning is de betreffende leerling extra ondersteuning geboden. Als dat niet

voldoende ontwikkeling genereerd, wordt het samenwerkingsverband betrokken. Zij kunnen een

arrangement afgeven waardoor de leerling meer intensieve ondersteuning krijgt. Mocht er ondanks

deze inzet toch handelingsverlegenheid ontstaan, zal de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
voor het speciaal onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband. Ouders worden steeds

betrokken in dit proces.

Er is op voorhand geen specifiek type ondersteuningsvragen waarop 't Schrijverke geen aanbod kan

bieden. We dragen passend onderwijs een warm hart toe en bekijken op individueel niveau wat de
ondersteuningsbehoeften van een leerling zijn en of wij deze ondersteuning kunnen bieden in de
situatie.



Bijlage 1 5 niveaus  an ondersteuning

Overstijgen de specifieke onderwijsbehoefte(n) van het kind de basisondersteuning?
Dan kan extra ondersteuning (arrangement/ oortraject) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband,

Wanneer een leerling  en arrangement heeft, maar cok een HP voor technisch lezen (dyslexie) kan nooit de arrangementstjd hiervoor voor het lez n
v/orden gebrui t.

Alleen de doelen in het HP/OPP die voer de aan raag van het arrangem nt of voortraject zijn ingediend, zijn leidend voor de inhoud  an de
a rannemenlentijd! 

Leerling Leerkracht Plan van aanpak Voorbeelden
Basisniveau 4 Leerlingen mul ewi sjiedlte e

«irKterviiiaböhaefia waar begeleidi g
vanuit achool aiwaldoende ojsle ut:.

Leerkracht geeft aan dal hljfttij niel
kan  oldoen aan de specifieke
o  ervrijsbebeefta van de leerlfi g.
Er wor t handellivjsgerichl gewerkt
innen de  roe 

Oe zofgcoördmalor schakelt
e uculieve par ners ei ol
JWgjMrmers in om mee te dei en
o er da cndursteun'ngsbahoefle
van    luerling (bjv, z ru  am,
annv llen  on errook, s ecilisk 
o servatie vanurt e n cjieclalsme
Clfc>

Oe/e  ind ren  erken mei
indrt'klurie d elen ( it is terug Ie
vinden In HP). Deze doelen rijn
mini aal keer ötóitfllMRjyd.
orv'ol bijgesteld.

P  aak er lvcuian 
HP ged ag
IIP ssciaal e otioivael
...flnjt.

M.B.
HP dyslexie.'    dyscalculi i 
In ivi uele teerljn
Deze vallen altijd orvler  e
baslsondensliïuning!
Hier kan geen ivran emuni of
voortraject voer worden
.'laii ovreagKl

Basisniveau 3 Leurlirvjen met spe llleke
anrleiv ijsLöhuefie

( i;k'. ap hs: gebie  van g drag,
cegnhiel, saciaal- emolieneel,
r atarisch)

Et  in  
nderzo k  ia ls

{bij .  ia noslische loelscn,
ebserzaties). Er wor :
ha delrigsgarichl  ew r t binnen
dc qtoe 

Deze kin  ren  er en mei
in ividuele    len en dil is lerug   
vnd n in een IIP

• HP Is gencht o  hel verklei en
van    hiaten in l erslolaaribod
en Icrugslzoinen in hel
groe spl  . (t fels af
au o atisere  letlers flilMn)

« HP  edra 
« HP taa toeiklwu rig

Basisniv au 2 Lee lin en de o vallen In de  ree 
e  gïü,af meerdere gebiede 

( ij . op het   bi d van gedrag,
cegnhi f, sociaal eiivatK.'ne l,
nitit ris h).

De le r racht kren !  e specifi   
on erwijsbehoefte van  e l erli g in
b eld en  al hij'zij nodig Ivueft o 
te  u nen handelen. Er wor t
ban erngsgerichl  ewerkt binn  
e groe .

Deze kin  r n w  ken binn n hel
rceps lan.

• D lon'ngusyst eni
« Aolie lan In  e groep
• Verlen de Hstractie
• B gelei e flMfcteltaa,

Basisniveau 1 Leerlingen cie funcb'   rcn in <le
groep en rich naar verwachting
onh ikkel n.

Obser eert, signaleert en   r t
han el'rigs erichl. Na analyse
speel;  s leer racht In c  de
v rschillen e onderwijsbehoeften
binnen    ciro o.

Deze kinderen  erken binnen hel
roeps lan.


