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Vijftig jaar passend onderwijs staat er op de cover van het Jenaplan tijdschrift
“Mensenkinderen” dat dit schooljaar als jubileumnummer is uitgegeven.
Op 1 augustus 2014 dienen alle scholen in het basisonderwijs invulling te geven aan
Passend Onderwijs.
Passend Onderwijs is een gezamenlijk streven om elke leerling het onderwijs te bieden dat
hem of haar helpt “er zelf uit te halen wat erin zit”.
Omdat alle leerlingen uniek en dus verschillend zijn, gaan we als jenaplanschool uit van de
verschillen tussen de leerlingen en dit doen we dus al vijftig jaar. Natuurlijk is er in die vijftig
jaar veel veranderd en is de visie van Jenaplan ook op de Koning David School nog steeds
in ontwikkeling.
In het voorjaar van 2013 heeft de Koning David School deelgenomen aan een
experimentele leerkring SKOVV - KPC. De uitdaging was om in overleg met drie andere
basisscholen en het KPC een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te schrijven.
Een schoolondersteuningsprofiel geeft een omschrijving van de onderwijszorgondersteuning die de individuele school biedt.
Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband, vormen
een dekkend aanbod voor alle leerlingen uit de regio.
In dit schoolondersteuningsprofiel zullen we de basis ondersteuningsmogelijkheden van
onze school beschrijven. De Koning David School heeft ervoor gekozen om de
basisondersteuning goed neer te zetten, met een binnen onze mogelijkheden soepele
overloop naar extra ondersteuning en zich niet primair te profileren als school die specifieke
extra ondersteuning aanbiedt. Wij willen uitbouwen waar we goed in zijn.

Jenaplan ... al 50 jaar Passend Onderwijs
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2
Algemene gegevens
2.1
Contactgegevens
Koning David School
Ceelman van Ommerenweg 5
6711 JD Ede
telefoon
e.mail
website

0318 - 616 098
directie@koningdavidschool-skovv.nl
www.koningdavidschool-skovv.nl

directeur
intern begeleider

Arie Cuppen
Tamara Joosten

2.2
Visie
Ontwikkelingsklimaat
Op de Koning David School stimuleren en helpen we de leerlingen om op te groeien tot
zelfstandige volwassenen. In de wereld van de volwassen kun je niet zonder
basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.
De ontwikkeling van deze vaardigheden staat daarom centraal in ons onderwijs.
Maar ook het spreken met elkaar, kritisch leren denken, respect hebben voor anderen en
leren samenwerken, zijn heel belangrijk op de Koning David School.
De leerlingen voelen zich veilig bij ons op school. Er is een optimaal ontwikkelingsklimaat
waarin iedere leerling zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt.
Daarnaast proberen we de natuurlijke motivatie bij leerlingen om te leren te stimuleren.
Dit doen we door de leerstof zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun belevingswereld.
De individuele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd via observaties en toetsen.
De kerndoelen en de eindtermen voor het basisonderwijs zijn daarbij voor ons
richtinggevend.
Een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs is hiermee gewaarborgd.
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2.3
Onze uitgangspunten
2.3.1
De sfeer op onze school
Op de Koning David School heerst een open sfeer onder ouders, het schoolteam en
naar de leerlingen toe.
U vindt deze openheid terug in de volgende kenmerken van de stamgroepleiders en
leerlingen:
- we tonen respect voor het unieke van elk persoon
- we leren door en met elkaar via gesprek, werk, spel en viering
- eigen verantwoordelijkheid staat bij ons centraal
- we stimuleren elkaar om zo goed mogelijk te presteren
- we geven het goede voorbeeld als het gaat om normen en waarden en het tonen van
respect
- we gaan met ouders in gesprek over ons onderwijs en over de leerlingen
- stamgroepleiders staan open voor elkaars feedback en leren van elkaar.
Wij vinden dat de school een fijne plek moet zijn waar de leerlingen zich veilig, aanvaard en
competent voelen. Kortom een plaats waar ze zich goed kunnen ontwikkelen en waar ze met
plezier naartoe gaan. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen leren om te helpen en
dat leerlingen geholpen worden door andere leerlingen.
2.3.2
Jenaplanonderwijs
De Koning David School is een jenaplanschool. In het jenaplanonderwijs gelden
verschillende basisprincipes. Eén van de meest bekende, en belangrijkste principe, is dat
iedere leerling uniek is. Zo is dat ook bij ons op school. Iedere leerling heeft zijn eigen
kwaliteiten, zijn eigen waarden en zijn eigen mogelijkheden. Dit principe vertalen we naar
ons onderwijs, door niet de leerstof, maar de leerling centraal te stellen.
Op de Koning David School benadrukken we het unieke van iedere leerling en geven we de
leerling de ruimte. Leerlingen leren dat ze verschillend mogen zijn en leren elkaars
verschillen te respecteren. Daarnaast stimuleren we dat leerlingen zich zo breed mogelijk
ontwikkelen binnen hun eigen leerstijl en aansluitend bij hun talenten en interesses.
Op een jenaplanschool, en dus ook bij ons op school, zijn er vier basisactiviteiten:
- gesprek (kring)
- werk
- spel
- viering
Op de volgende pagina lichten we deze vier activiteiten kort toe.
In het schoolplan en in de schoolgids staat meer informatie over deze basisactiviteiten.
Gesprek
Leerlingen leren naar elkaar te luisteren, op hun beurt te wachten en zich te presenteren.
Ze leren ook hun gevoelens te uiten en meningen en opvattingen te formuleren.
Door het praten in de kring leren de leerlingen en de stamgroepleider elkaar ook beter
kennen en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.
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Er zijn verschillende soorten kringgesprekken:
- actualiteitenkring
- leeskring
- gedichtenkring
- spreekbeurt
- WO kring
- vertelkring, enz.
Werk
Kleuters
De kleuters werken aan de hand van een takenbord.
Zo worden ze voorbereid op het zelfstandig werken en een weektaak.
Op het takenbord staan taken (opdrachten), die de leerlingen tijdens een blokuur (werkuur)
maken. Dit kunnen creatieve opdrachten en opdrachten met ontwikkelingsmaterialen zijn.
Alle opdrachten zijn gekoppeld aan een thema.
De groepen 3 t/m 8 werken met weektaken met daarop verplichte taken en keuzetaken.
Na de instructie gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk.
Sommige leerlingen volgen een verlengde instructie.
Leerlingen die nog moeite hebben met het plannen en het overzien van een weektaak,
krijgen een dagtaak.
Doordat er zowel jongste als oudste leerlingen aan de tafelgroepen zitten, leren leerlingen
elkaar te helpen en geholpen te worden.
De resultaten van de afgelopen week worden gebruikt bij het samenstellen van de nieuwe
weektaak.
Spel
Door te spelen, ontwikkelen leerlingen hun motoriek en leren ze zich te bewegen in de
ruimte. Spel geeft ze ook de kans om te ontspannen en om gevoelens en fantasieën te
verwerken en te uiten.
De verschillende vormen van spel zijn nauw verbonden met onze vieringen.
Er zijn verschillende spelvormen:
-

gymnastiek
vrij spel
fantasie- en verbeeldingsspelen (drama, toneel, poppenkast en speelhoeken)
gezelschapsspelen
educatieve, digitale spellen.

Viering
De viering heeft als doel om alle leerlingen te laten ervaren dat we één school zijn en dat we
ons betrokken voelen bij elkaar. Bij een viering beleven leerlingen samen een bepaalde
gebeurtenis. Er is daarbij vaak aandacht voor muziek, drama, dans of andere
bewegingsvormen. Naast de vieringen door het jaar heen zijn er ook twee vieringen, die (op
wat uitzonderingen na) elke week plaatsvinden: de weekopening en de weeksluiting.

gesprek
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2.3.3
Wij zijn een katholieke school
De Koning David School is een katholieke jenaplanschool.
Het katholieke karakter van de school komt onder andere terug in de manier waarop we met
elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de leerlingen op school respect voor elkaar
hebben, maar ook voor andere geloofsovertuigingen en culturen. Om dit te bereiken bieden
we intercultureel onderwijs. Gedurende het jaar organiseren we
verschillendeatecheseprojecten die aansluiten bij de ervaringswereld van de leerlingen.
De Koning David School is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei
(SKOVV). Er zijn in Ede en omstreken veertien scholen die onder dit bestuur vallen.
De Koning David School is één van deze scholen.
2.3.4
Schoolgrootte
De school heeft op 01-10-2013 265 leerlingen, verdeeld over tien groepen.
De Koning David School heeft ook nog een dislocatie met 123 leerlingen.
Elke stamgroep (zoals de groepen bij ons op school heten) wordt geleid door
één of twee stamgroepleiders.
Naast 18 stamgroepleiders en de directeur bestaat het team verder uit een klassenassistent,
een intern begeleider, een contactvertrouwenspersoon en een administratief medewerker.
2.4
De leerlingen
Op de Koning David School willen we dat ieder leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Het
onderwijsleerproces verloopt echter niet voor iedereen hetzelfde. Elk leerling heeft zijn eigen
onderwijsbehoefte. Zo leert de ene leerling redelijk zelfstandig op het niveau van de groep,
terwijl een ander leerling extra begeleiding nodig heeft. Als een leerling extra begeleiding
nodig heeft, geven we hem of haar individuele instructie.
Ook komt het voor dat we leerlingen binnen hun jaargroep een eigen leerlijn laten volgen.
Het einde van de basisschool levert een objectief ijkpunt op waar we de onderwijsresultaten
van de Koning David School kunnen spiegelen aan een landelijk gemiddelde.
De overzichten op de volgende pagina geven een beeld van deze onderwijsresultaten.
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2011
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2013

Koning David
School

536,1
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539,8

landelijk
gemiddelde
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2014
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3
Basisondersteuning
De Inspectie van het Onderwijs heeft voor de Koning David School het
basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft
dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die
binnen de school planmatig worden uitgevoerd. Het is het fundament van het grote
geheel aan ondersteuning, dat binnen een samenwerkingsverband geboden kan worden.
De basisondersteuning beschrijft het ondersteuningsniveau, dat minimaal van alle
scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De basisondersteuning heeft
betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de
ondersteuningsprocessen in de school.
De basisondersteuning bestaat uit vier componenten:
§
§
§
§

basiskwaliteit
preventief en handelingsgericht werken
licht curatieve interventies
de ondersteuningsstructuur op school

3.1
Basiskwaliteit
De basiskwaliteit verwijst naar de onderwijskwaliteit, zoals vastgelegd in het toezichtkader
van de onderwijsinspectie. De basiskwaliteit wordt in de basisondersteuning als
uitgangspunt genomen. Het gaat hier om de kwaliteit die elke stamgroepleider/elke
school vanuit professie minimaal moet bezitten.
Deze kwaliteit betreft de gebieden pedagogiek, didactiek, klassenmanagement en
leerlingenzorg.
Het samenwerkingsverband heeft een aantal relevante indicatoren uit het toezichtkader
geselecteerd om de basiskwaliteit vast te leggen.
Naar aanleiding van de Experimentele Leerkring o.l.v. het KPC waaraan de
Koning David School deelnam, zijn er op 29 oktober 2013 aan de benoemde 24
indicatoren nog een vijftal toegevoegd.
Zie bijlage 1-A.
Om zicht te krijgen op de basiskwaliteit, zoals deze nu is vorm gegeven op de
Koning David School, is er een nulmeting gedaan.
De nulmeting is gedaan middels een enquête in het team.
De samenvatting en conclusies zijn in bijlage 1-B weergegeven.
De aandachts- en ontwikkelpunten, die uit deze enquête voortkwamen, zullen in dit
schoolondersteuningsprofiel een prominente positie innemen (zie hoofdstuk 5).
Naast de aandachts- en ontwikkelpunten, die vanuit de enquête naar voren kwamen,
zijn wij continu alert op signalen die aanleiding kunnen zijn ons onderwijs te verbeteren.
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3.2
Preventief en handelingsgericht werken
Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft ervoor gekozen om te werken
volgens de 7 uitgangspunten van HandelingsGericht Werken (HGW) van N. Pamijer.
1
De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
Het gaat er niet om wat de leerling heeft, maar om wat de leerling nodig heeft.
Dit is een manier van oplossingsgericht werken.
2
Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, stamgroepleider, school,
ouders en andere betrokkenen.
Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat leerlingen nodig hebben?
We kijken naar DIT kind in DEZE groep bij DEZE stamgroepleider in DEZE school
met DEZE ouders.
3
De stamgroepleider doet ertoe!
Het is de stamgroepleider die het doet. Wat heeft hij hiervoor nodig?
4
Positieve aspecten van leerling, stamgroepleidster, groep, school en ouders zijn nodig
om succes te behalen.
5
Constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen.
6
Doelgericht werken.
7
De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Het is betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken
over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.	
  
Op de Koning David School werken we volgens de cyclus van HandelingsGericht Werken.
HGW gaat uit van een cyclisch proces, zoals weergegeven in onderstaand model

zie bijlage 2
voor een vereenvoudigd
model van deze cyclus
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Momenteel zitten we als Koning David School in een overgangsperiode tussen de oude,
meer curatieve werkwijze en de nieuwe preventieve, handelingsgerichte werkwijze.
Dit houdt in dat we op het vakgebied ‘spelling’ werken volgens de HGW-cyclus.
Voor het vakgebied ‘rekenen’ is het handelingsgericht werken in ontwikkeling.
In schooljaar 2014-2015 zullen we de vakgebieden ‘technisch- en begrijpend lezen’
ontwikkelen, zodat ook deze vakgebieden volgens de cyclus van HGW worden uitgevoerd.
Ondanks dat we nog niet op alle vakgebieden werken met groepsoverzichten en
groepsplannen, zijn er op deze vakgebieden ook elementen van het handelingsgericht
werken waarneembaar.
3.3
Licht curatieve interventies
3.3.1
Algemeen
Onder preventieve en licht curatieve interventies verstaat het Passend Onderwijs
het geheel van maatregelen, afspraken en activiteiten die er op gericht zijn om in de
basisondersteuning voor alle leerlingen aandacht en inzet te hebben om tijdig
leer-, opgroei- en opvoedproblemen te signaleren en hier actie op te ondernemen.
De basisprofessionaliteit van elke individuele leerkracht biedt in het algemeen al de
nodige kennis, expertise en vaardigheden om in veel gevallen deze aandacht en inzet
te kunnen bieden.
Om een optimale situatie met betrekking tot deze preventieve en licht curatieve
interventies te realiseren, is het evenwel van belang om:
- schoolbreed als een lerende organisatie gebruik te maken van elkaars expertise
en de competenties op dit gebied uit te breiden en te verrijken (zie de ontwikkelpunten in hoofdstuk 5), al dan niet met/na inzet van ketenpartners.
- op schoolniveau inzichtelijk te maken hoe de ondersteuningsstructuur is opgebouwd.
In paragraaf 3.4 wordt schematisch weergegeven hoe de Koning David School deze
preventieve en licht curatieve interventies in haar onderwijsorganisatie een plaats
heeft gegeven.
In paragraaf 3.3.2 volgt een beschrijving van de licht curatieve interventies
op de Koning David School.
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3.3.2
Licht curatieve interventies
Op de Koning David School bieden we een aantal lichte curatieve interventies. Deze worden
hieronder beschreven.
3.3.2.1
Dyslexieprotocol
Op de Koning David School werken we volgens een schoolspecifiek dyslexieprotocol voor de
groepen 1 t/m 8.
Zie ‘Beleid dyslexie Koning David School’ (ter inzage op school aanwezig).
3.3.2.2
Dyscalculieprotocol
Dit protocol is in ontwikkeling.
3.3.2.3
Onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie.
Op het vakgebied spelling wordt volgens de HGW-cyclus gewerkt in 3 niveaus. Dit betreft de
basisgroep, de ondersteuningsgroep en de uitdagingsgroep.
Deze niveaus zijn in de praktijk veelal ook zichtbaar bij de vakgebieden rekenen, technisch
lezen en begrijpend lezen. Voor deze drie vakgebieden is het werken volgens de
HGW-cyclus in ontwikkeling. Dit wordt in schooljaar 2014-2015 afgerond.
Uiteraard is het aanbod bij rekenen, technisch- en begrijpend lezen zoveel mogelijk
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Wanneer een leerling (uit de ondersteuningsgroep), ondanks intensieve extra hulp,
geen/nauwelijks leerwinst behaalt gedurende 3 CITO toetsperiodes en het eindniveau groep
7 het maximaal haalbare lijkt, kan er besloten worden de leerling op een eigen leerlijn te
plaatsen, die gebaseerd is op een ontwikkelingsperspectief (OPP).
Hierbij wordt de leerling voor één of meerdere vakgebieden van de leerlijn van de jaargroep
afgehaald en gaat hij/zij werken volgens een volledig eigen opgezette leerlijn en/of de leerlijn
van een andere jaargroep. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijk
uitstroomniveau in groep 8.
Dit gebeurt bij leerlingen vanaf groep 5.
We houden ons hierbij aan de afspraken en richtlijnen van het ‘OPP kader SKOVV’.
Zie ‘OPP kader SKOVV’ (ter inzage op school aanwezig).
Indien een cognitief sterke leerling (uit de uitdagingsgroep) iets anders nodig heeft dan
binnen één van de niveaus geboden wordt, kan er gekozen worden voor compacten en
verrijken. Middels het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) worden de
onderwijsbehoeften van deze leerling in kaart gebracht en wordt er een plan van aanpak
geschreven. Dit plan van aanpak betreft een 'individueel handelingsplan’.
Zie ‘Beleidsplan meerbegaafdheid Koning David School’ (ter inzage op school aanwezig).
Er zijn leerlingen die wij als school onvoldoende uitdaging kunnen bieden.
Voor deze groep leerlingen hebben wij een bovenschoolse voorziening.
Dit is de Plusgroep van SKOVV.
Zie ‘Beleidsplan Plusgroep SKOVV’ (ter inzage op school aanwezig).
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3.3.2.4
Fysieke toegankelijkheid / beschikbare hulpmiddelen
Het schoolgebouw is toegankelijk voor mindervalide leerlingen.
Er zijn op school verschillende hulpmiddelen aanwezig voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Zo is er bijvoorbeeld aangepast meubilair; zijn er koptelefoons; tafelkaarten; tangles etc.
3.3.2.5
Pedagogische programma’s en methodieken
‘Meidenvenijn is niet fijn!’
De lesmethode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ is gericht op aanpak en preventie van pestgedrag
onder meisjes van 9 tot 15 jaar. Deze methode wordt op de Koning David School incidenteel
ingezet. De meisjes leren hun eigen kwaliteiten en vervormingen hiervan onderkennen en
negatief gedrag om te zetten in positief gedrag. Dit doen zij door verschillende fasen te
doorlopen: van herkenning via bewustwording naar een gezondere sociale omgang.
‘Coole Kikkerproject’
Een Coole Kikker kan goed met andere kinderen omgaan, maar komt ook voor zichzelf en
voor anderen op en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten. Maar hoe doe je
dat? Deze methode wordt op de Koning David School in groep 7/8 structureel ingezet en
incidenteel in groepen waar dit nodig is.
‘Beter omgaan met jezelf en de ander’
‘Beter omgaan met jezelf en de ander’ is een onderwijsprogramma voor de sociaalemotionele vorming voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het programma gaat er vanuit dat
sociaal-emotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van de ontwikkeling van iedere
leerling en dat er niet gewacht moet worden tot er zich problemen voordoen.
Op deze wijze werkt men preventief in plaats van probleemgericht. Het is de bedoeling dat
het pedagogisch klimaat op school zo prettig is dat iedereen vrijuit kan praten over
gevoelens en kwetsbare ervaringen.	
  

Hierboven zijn de meest gebruikte pedagogische methodieken en programma’s benoemd.
De Koning David School beschikt over meer dan de bovengenoemde methodieken,
bijvoorbeeld gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Zie ‘Materialen orthotheek KDS sept. 2011’ (ter inzage op school aanwezig).
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3.3.2.6
Protocol voor medisch handelen
Er is een protocol voor medisch handelen op de Koning David School.
Zie protocol ‘Medicijngebruik op school-SKOVV’, (ter inzage op school aanwezig).
3.3.2.7
Pestprotocol
Zie ‘Pestbeleid’, (ter inzage op school aanwezig).
3.3.2.8
Meldcode Kindermishandeling
Zie ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’, (ter inzage op school aanwezig).
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3.4
Ondersteuningsstructuur van de school

de basis van het didactisch-pedagogisch handelen staat beschreven in het
GROEPSPLAN

groepsplannen staan
in Parnassys

de leerkracht krijgt hier(v/d)oor relevante informatie
o.a. door:

dagelijkse
observaties en
collegiaal overleg

methodegebonden
toetsen

landelijk
genormeerde
toetsen

reflectie op het pedagogisch / didactisch handelen

al of niet in een
dialoog met
collega(‘s) en/of
de IB-er

zie 3.5
Kalender Passend
Onderwijs
toetsing volgens
toetsprotocol SKOVV

toetsanalyse
toetsbespreking

leerling
bespreking
met de IB-er

groeps
bespreking
met de IB-er

verslaglegging in
Parnassys

leerlingen kunnen worden ingebracht bij het Zorgteam
(SOT - School Ondersteunings Team)

ZORGOVERLEG o.l.v. de IB-er

er kan binnen de groep in
de onderwijsbehoefte van
de leerling worden voorzien

aanpassen groepsplan

na
overleg
met
ouders
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ondersteuning van de
leerling buiten de groep

aanpassen groepsplan
en indien nodig opstellen
hulpplan / schrijven notitie

extra hulp buiten de groep
inzet SKOVV-plusklas

zie 4.1.2

inzet ketenpartners

zie 3.4.1
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3.4.1
Samenwerking met ketenpartners
Samenwerkingspartner
CJG
Leerplicht gemeente
Schoolmaatschappelijk werk
GGD
GGZ
Logopedie
Dekker & Dooyeweerd

Samenwerking bij / gericht op
opvoedingsondersteuning
verzuim
gezinsbegeleiding
Gezondheidsadvies/schoolarts
screening/behandeling
onderzoek en behandeling op sociaal
emotioneel en cognitief gebied (ook
dyslexie)
Onderzoek en behandeling dyslexie

RID

3.4.2
Wanneer is een leerling een zorgleerling?
Na alle informatie in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is één vraag nog onbeantwoord
gebleven.
De belangrijkste vraag: “wanneer spreken we van een zorgleerling?”
De criteria die hiervoor op de Koning Davidschool worden gehanteerd zijn de volgende:
- de resultaten van de methodegebonden toetsen zijn beneden groepsniveau
- de resultaten van de landelijk genormeerde (cito-)toetsen zijn beneden groepsniveau
- de analyses van de toetsen
- de observaties van de leerkracht(en) en het collegiale overleg hierover.
Dit tezamen maakt een leerling tot een zorgleerling.
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4
Extra Ondersteuning
In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven welke basisondersteuning de Koning
Davidschool kan bieden.
In dit hoofdstuk volgt een opsomming van hoe er een uitloop kan plaatsvinden van licht
curatieve interventies naar extra ondersteuning.
4.1.
De actuele stand van zaken met betrekking tot arrangementen in de extra
ondersteuning die we onze leerlingen bieden:
4.1.1
Voor leerlingen met dyslexie vindt er op school dyslexiebehandeling plaats in
samenwerking met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) of een andere aanbieder.
4.1.2
Plusklas SKOVV
Voor meerbegaafde leerlingen bestaat er op bestuursniveau een Plusklas.
Hier zorgt men ervoor dat ook de meerbegaafde leerlingen in hun specifieke
onderwijsbehoeften kunnen worden voorzien.
Leerlingen die aan bepaalde basiscriteria voldoen, komen in aanmerking voor deze
Plusklas.
Het gaat hierbij om de volgende criteria:
§ de leerling zit in groep (5), 6, 7, (8).
§ de leerlingen zijn ingevoerd in het ‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’ en
hebben de procedure van signalering en/of alleen diagnostiek doorlopen. Hieruit blijkt dat
de leerlingen op tenminste rekenen en begrijpend lezen een voorsprong heeft van één
jaar of meer (tweede leerlijn).
§ Ouders hebben het aanmeldingsformulier ingevuld, zijn gemotiveerd en hebben
aangegeven hun medewerking te willen leveren.
§ Leerlingen voor de plusklas zijn gemotiveerd om actief mee te doen met de activiteiten in
de plusgroep. Als dit niet zo is, moet er een duidelijke reden worden benoemd en een
verwachting zijn dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren.
§ Zie ook ‘Beleidsplan Plusgroep SKOVV, (ter inzage op school aanwezig).
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4.1.3
Extra ondersteuning in overleg met het samenwerkingsverband.
Alle scholen in de regio van onze school, zijn verbonden aan het samenwerkingsverband
Rijn & Gelderse Vallei. In dit verband werken scholen en besturen (vanaf 1 augustus 2014)
samen aan invulling van het passend onderwijs. Ieder kind dat wordt aangemeld in de regio,
moet een passende plek krijgen wat tegemoet komt aan zijn/haar onderwijsbehoeften.
Dat kan op onze school zelf zijn, met extra ondersteuning, of op een andere meer passende
school binnen het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei kent drie niveaus van ondersteuning:

Basisondersteuning – niveau 1
Met een heel groot deel van de kinderen gaat het gelukkig prima op onze school. De
leerkracht probeert het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw
kind. Ook als uw kind extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De
interne begeleider van de school kan ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen
voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal
onder basisondersteuning. Wat onze school kan bieden, heeft u in de vorige paragraaf van
dit document kunnen lezen.
Extra ondersteuning – niveau 2
Als uw kind meer nodig heeft dan wij vanuit de basisondersteuning kunnen bieden, kan onze
school een beroep doen op het expertisepunt. Hier werken deskundige mensen die met de
school meedenken over wat er nodig is voor uw kind. De ondersteuningsconsulenten
proberen samen met de school en ouders zo goed mogelijk de verbinding te leggen tussen
de ondersteuningsvraag en de expertise en hulp die nodig is. De consulent heeft een goed
beeld wie (of welke organisatie) over welke kennis beschikt en kan deze ondersteuning
efficiënt organiseren.
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Om te bepalen wat nodig is, kijken we samen met het expertisepunt naar het kind en naar
zijn leefomgeving. Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis en in de vrije tijd? Wat zijn de
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van kind, ouders en leerkracht/school? Dit alles wordt
vastgelegd in een ‘onderwijsarrangement’. Dit kan extra onderwijsondersteuning zijn, maar
ook een combinatie van onderwijs en (jeugd)hulp.
Om te kijken of een arrangement noodzakelijk is en wat de specifieke onderwijsbehoefte is
van het kind, vullen school en ouders samen het ‘groeidocument’ in. Dit is een
standaardinstrument dat helpt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte helder te krijgen.
Dit groeidocument wordt beoordeeld door de ondersteuningsconsulent en hij/zij weegt af
welke deskundigen er met de school gaan meedenken over een passende maatregelen.
Dit overleg vindt plaats in het ondersteuningsteam van de school. Hierin zitten in ieder geval
de leerkracht van het kind en de interne begeleider van de school. Afhankelijk van de
onderwijs- ondersteuningsbehoefte van het kind, denkt en beslist ook een aantal externe
deskundige mee.
In het onderwijsarrangement staan in ieder geval afspraken over de duur van het plan, doel,
beoogde opbrengsten en het onderwijs- ondersteuningsaanbod (het
ontwikkelingsperspectief). Het arrangement kan soms in onze eigen school plaatsvinden,
eventueel met inzet van externe deskundigen. Zo kunnen wij samenwerken met een andere
basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs in ons samenwerkingsverband.
Extra ondersteuning – niveau 3
Biedt de extra ondersteuning in de school onvoldoende antwoord op de onderwijs en
ondersteuningsbehoefte van het kind, dan kan het speciaal (basis) onderwijs eventueel het
passende maatwerkarrangement bieden. Natuurlijk altijd in afstemming met de ouders.
In ons samenwerkingsverband zijn 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en er is een
breed aanbod voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Hiermee heeft Rijn & Gelderse Vallei
een ‘dekkend aanbod’ in onze regio.
Voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs geeft het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheid verklaring af. Vooraf is wel deskundig advies nodig. Als ouders, school en
twee deskundigen vanuit het expertisenetwerk, vinden dat plaatsing in het speciaal (basis)
onderwijs nodig is en er overeenstemming is over het type onderwijs, neemt het
samenwerkingsverband dit advies vrijwel altijd over. Het checkt wel of het advies goed tot
stand is gekomen en welke ondersteuning de basisschool heeft aangeboden en of de school
al het mogelijke heeft gedaan om tegemoet te komen aan de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van het kind. Wie deze deskundigen zijn is afhankelijk van de
situatie. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan.
Zijn ouders of andere betrokkenen het niet eens met de beslissing van het
samenwerkingsverband, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.
Voor ouders is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt. Voor alles wat met extra
onderwijsondersteuning te maken heeft, is de intern begeleider de spil op school. Heeft uw kind
hulp nodig die de school zelf niet kan bieden, dan kan de interne begeleider de
ondersteuningsconsulent inschakelen.
Zie voor meer informatie over ons samenwerkingsverband: www.swvrijnengeldersevallei.nl
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5
Ambities en professionalisering
De nulmeting (zie 3.1 / bijlage 1-A en 1-B) leverde de informatie die van belang is om
ook in de toekomst een schoolorganisatie te realiseren die qua pedagogiek, didactiek,
klassenmanagement en leerlingenzorg optimaal geoutilleerd is m.b.t. haar ambitie:
een maximaal aanbod op de basisondersteuning.
Uit een sterkte-zwakte-analyse (SWOT) kwam het onderstaande beeld naar voren.
Naar aanleiding van deze resultaten zullen we voor de komende tijd verbeterplannen
opstellen, onze sterke punten borgen en waar mogelijk verder ontwikkelen, het hoofd
bieden aan bedreigingen en zoveel mogelijk gebruik maken van kansen die ons geboden
worden.
STERKE PUNTEN
-

INTERNE FACTOREN

-

-

-

Medewerkers ervaren een zeer hoge
werkdruk
De ‘grote lijnen’ zijn niet altijd (voor
iedereen) even helder en doel- en
handelingsgericht
Vernieuwingen/ontwikkelingen/
afspraken etc. zijn niet en/of onvoldoende
geborgd
Er is nog geen dyscalculieprotocol
Promoten van de school naar buiten
OGW is nog onvoldoende ontwikkeld
ZIEN + de werkwijze erbij
HGW-cyclus op vakgebieden rekenen,
technisch- en begrijpend lezen
Zorgbeleid is in ontwikkeling
Keuzes maken en prioriteiten stellen
Te weinig borging
Expressievakken bedreiging

	
  

-

Zeer deskundige, professionele,
hardwerkende en gedreven leerkrachten
die werken vanuit hun hart voor kinderen
Goed klassenmanagement waardoor
leerkrachten veel tijd vrij maken voor
leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften
Pedagogisch klimaat /
ingaan op behoeften van kinderen
Openheid (o.a. open deurenbeleid)
Dyslexiespecialist in de school
Kinderen als tutor op laten treden
Leerlingenaantal blijft stabiel of groeit?
Locatie van de school
bosrijke omgeving, uitdagende en zeer
ruime speelplaats
Jenaplanonderwijs met diploma
HGW-cyclus spelling/rekenen
Gebruik Parnassys is volop in ontwikkeling
Schoolbreed ideeën als team aanpakken

ZWAKKE PUNTEN

KANSEN

EXTERNE FACTOREN

-

Subsidie VVE/RT uren extra
Ondersteuningsprofiel schrijven waardoor
je als school helder weergeeft wie je bent
en wat je wilt of kunt (of juist niet) kunt
bieden
Nieuwe wijk kazerneterrein
Duidelijkheid naar ouders en visie school
OGW verbeteren

-

Onzekerheid door de komst van
Passend Onderwijs
Bezuinigingen en daarom o.a.: geen geld
voor extra ondersteuning of zelfstandig
werkmaterialen
weinig extra handen in de klas
Geen eigen personeel aanname door
krimp andere scholen

	
  

-

BEDREIGINGEN
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6
Bijlagen
6.1
BIJLAGE 1-A
Relevante indicatoren uit het toezichtkader van de Onderwijsinspectie PO - 2012
De indicatoren:
1Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
2De school biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van
leerlingen met een taalachterstand.
Veiligheid op school
3De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.
4De school heeft inzicht in de veiligheidsbelevingen van leerlingen en personeel en in de incidenten
die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen.
5De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en
om de school.
6Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en
anderen omgaan.
Differentiatie
7De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.
8De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
9De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
10De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
Gebruik van LVS
11De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor
het volgen van prestaties en de ontwikkeling van leerlingen.
12De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
Werken met een ontwikkelingsperspectief
13De school stelt voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een ontwikkelingsperspectief
op.
14De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt
naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.
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Uitvoering ondersteuning
15De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.
16Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de
ondersteuning voor leerlingen met extra didactische en pedagogische onderwijsbehoeften.
17De school voert de ondersteuning planmatig uit.
18De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning.
19De school zoekt de structurele samenwerking met onderwijsondersteuners als zij zelf de
ondersteuning niet kunnen bieden.
20De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.
21De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
22De school werkt regelmatig aan verbeteractiviteiten.
23De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
24De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
Naar aanleiding van de Experimentele Leerkring o.l.v. het KPC waaraan de Koning Davidschool
deelnam, zijn er op 29 oktober 2013 aan de benoemde 24 indicatoren nog een vijftal toegevoegd:
25De resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool liggen tenminste op het niveau
dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht.
26De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.
27De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.
28De leerkrachten geven duidelijke instructie van de leerstof.
29De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie
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6.2
BIJLAGE 1-B
Aandachtspunten en ontwikkelingspunten uit de enquête /nulmeting onder de
teamleden

Aandachtspunten en ontwikkelingspunten uit de enquête/nulmeting onder de teamleden.
■ onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
■ zicht krijgen op de veiligheidsbelevingen van leerlingen en personeel en in de incidenten
die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen en hier vervolgens
beleid op maken
■ het afstemmen van verwerkingsopdrachten op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen
■ het systematisch volgen en analyseren van voortgang van ontwikkeling op
leerling-, groeps- en schoolniveau en vervolgens planmatig werken aan verbeteractiviteiten
■ het opstellen van en het werken met ontwikkelingsperspectieven
■ planmatig werken op het gebied van ondersteuning
■ samenwerking ketenpartners
■ borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces
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!

6.3
BIJLAGE 2
HandelingsGericht Werken - de HGW cyclus

1"

2"

het"evalueren"en"
verzamelen"van"leerlingB
gegevens"in"een"
groepsoverzicht"
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onderwijsbehoeften"

WAARNEMEN"

!

3"
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groepsplan"
!
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6.4
BIJLAGE 3
Begrippenlijst en afkortingen
HGW

Handelingsgericht werken

OGW

Opbrengstgericht werken

OPP

Ontwikkelingsperspectief

SKOVV

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

SWV

Samenwerkingsverband

SWOT

Strenghts - Weaknesses - Opportunities - Threats / een sterkte-zwakte analyse

HGW / Handelingsgericht werken
HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een
systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de
basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke
onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.
OGW / Opbrengstgericht werken
OGW heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat is van
belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook het management
team. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau
formuleert en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter
te hanteren.
OPP / Ontwikkelingsperpectief
Het ontwikkelingsperspectief is de omschrijving van wat de school met een leerling met een eigen
leerlijn wil bereiken. Er is een verwacht uitstroomniveau vastgesteld, hieraan zijn tussendoelen
gekoppeld met een gepland onderwijsaanbod.
We spreken van een eigen leerlijn (in het kader van het OPP) als er een structureel afwijkend
onderwijsprogramma is voor één of meer basisvakken dat leidt tot een lager eindniveau (maximaal
eindniveau groep 7). Het betreft hier bijvoorbeeld leerlingen meteen SO of SBO-indicatie, of leerlingen
die volgens de verwachtingen op termijn naar het leerwegondersteunend onderwijs, het voortgezet
speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan.
Meer informatie over het OOP is te vinden in het SKOVV-toetsprotocol.

Toetsprotocol SKOVV
Juni 2012

Antoniusschool Barneveld – Cuneraschool Rhenen – Don Boscoschool Renkum – Franciscusschool Ede – Godfried Bomansschool Ede
Kardinaal Alfrinkschool Wageningen – Kleine Prins Ede – Koning Davidschool Ede - Panta Rhei Ede – St. Alexanderschool Bennekom
St. Jozelschool Wageningen – Toon Hermansschool Ede - Vita Vera Renkum – Vuurvlinder Veenendaal
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