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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van Nutsschool Lankforst. 

 

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) op te stellen. Samenwerkingsverband Stromenland legt van al haar scholen de profielen bij 

elkaar. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen. Elke school van 

samenwerkingsverband Stromenland heeft in haar schoolondersteuningsprofiel beschreven: 

 Of zij voldoet aan de basiskwaliteit van de Inspectie die van iedere school verwacht mag worden 

(www.inspectie.nl), dus dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven, dat alle leerlingen zich veilig 

voelen op school en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen 

 Welke extra hulp zij kunnen geven aan een kind 

 Hóe de school die extra hulp aan een kind geeft 

 Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft. 

 

De basiskwaliteit van iedere school moet op orde zijn. In het schoolondersteuningsprofiel staat wat de 

mogelijkheden zijn van iedere school voor extra hulp. Dit betekent dat de extra hulp verschillend kan 

zijn per school. 

In sommige gevallen is een kind soms beter op zijn/haar plek op een andere school. De school waar 

het kind is aangemeld gaat, samen met de ouder/verzorger op zoek naar de beste plek voor hun zoon 

of dochter. Dit is de zorgplicht die de school heeft.  

Het bestuur van Samenwerkingsverband Stromenland zorgt dat er een plek is voor alle kinderen.  

Nutsschool Lankforst beschrijft het schoolondersteuningsprofiel op basis van de kaders die zijn 

vastgesteld door het Samenwerkingsverband Stromenland. De medezeggenschapsraad (MR) van de 

school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het ondersteuningsprofiel is 

vastgesteld door het bestuur van Conexus, de stichting waar onze school deel vanuit maakt.  

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op het door de bestuurder van het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Stromenland 2507 vastgestelde 

beleidsstuk “Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland”. Meer informatie over het 

samenwerkingsverband: www.stromenland.nl. 

Elke school heeft haar eigen schoolondersteuningprofiel op de website staan, zo ook Nutsschool 

Lankforst. 

Dit schoolondersteuningsprofiel heeft in principe betrekking op de periode april 2019 – juli 2022. Het is 

echter wel mogelijk dat het profiel op grond van ontwikkelingen wordt bijgesteld.  

Iedere school moet voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie stelt. Daarnaast zijn er drie niveaus 

van zorg:  

1) Basisondersteuning: geboden door de school op basis van afspraken in het  

samenwerkingsverband; 

2) Extra ondersteuning:  in de vorm van arrangementen; 

3) Zware ondersteuning:  in de vorm van lesplaatsen in het speciaal basisonderwijs of het  

   speciaal onderwijs (S(B)O). 

De route naar het speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs en naar extra ondersteuning laten we in 

het ondersteuningsprofiel van de school buiten beschouwing. Meer informatie hierover vindt u op de 

website van het samenwerkingsverband Stromenland. 

http://www.stromenland.nl/
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In dit ondersteuningsprofiel zet onze school onze mogelijkheden binnen de basisondersteuning op een 

rij. In de praktijk laten we zien dat we altijd bereid zijn om in samenspraak met ouders te onderzoeken 

of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Hierbij denken we vanuit 

mogelijkheden, maar realiseren wij ons tegelijkertijd dat we onze begrenzingen moeten kennen en 

vanuit onze verantwoordelijkheid hiernaar moeten handelen. We kijken hierbij naar: 

 De aanwezige deskundigheid binnen het team 

 De aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling 

 De protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen die de school heeft 

 De mogelijkheden van het schoolgebouw 

 De samenwerkingsrelatie met ouders en onderwijs- en ketenpartners 

 

De deskundigheid van leerkrachten en andere medewerkers op het gebied van specifieke 

onderwijsbehoeften, bepaalt vaak in eerste instantie het antwoord op de vraag of een school iets kan 

betekenen. De deskundigheid kan zowel bestaan uit behaalde diploma’s of certificaten als uit opgedane 

ervaring. De mogelijkheden van ons als school geven echter geen alomvattend beeld. De omgeving 

van de school, de populatie kinderen, het type hulpvragen en de terreinen waarin wij ons als school zelf 

verder in ontwikkelen is voortdurend in beweging. Vanuit het schoolbestuur Conexus en het 

samenwerkingsverband Stromenland werkt iedere school in een samenwerkend netwerk van 

voorzieningen, waarbij we er allemaal op gericht zijn de ontwikkeling van het kind maximaal te 

ondersteunen.  

Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan, het ondersteuningsplan en de 

schoolgids. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort getypeerd. In 

hoofdstuk drie leggen wij uit welke ondersteuningsmogelijkheden wij als school binnen de 

basisondersteuning bieden. Hoofdstuk 4 omschrijft onze ondersteuningsgrenzen.  

  

Niveaus van zorg 

BASISKWALITEIT INSPECTIE 

BASISONDERSTEUNING 

EXTRA  

ONDERSTEUNING 

S(B)O 

= ZWARE 

ONDERSTEUNING 

BIJV. 

ARRANGEMENTEN 
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2. HOUTSKOOLSCHETS  VAN  NUTSSCHOOL  LANKFORST 
 
Op de Nutsschool streven we naar onderwijs waarbij leerlingen goed voorbereid worden op hun 

toekomst en waarbij de school zich inspant om voor elk kind een optimale ontwikkeling mogelijk te 

maken.  

Om dat te bereiken brengen we van leerlingen de onderwijsbehoeften in kaart en zoeken we naar het 

aanbod, dat past bij de leerling. Daarbij houden we rekening met de verstandelijke en sociale 

mogelijkheden van de leerlingen en werken we in principe met een leerstofjaarklassensysteem. 

Onze missie is:    Nutsschool Lankforst, kloppend hart van de wijk 

Kernwaarden daarbij zijn:  Betrokkenheid, Communicatie, Doelgerichtheid,  

Samenwerken en Veiligheid 

We werken vanuit onderstaande uitgangspunten: 

Onderwijskundige 

uitgangspunten 

Didactische 

uitgangspunten 

Sociaal-culturele 

uitgangspunten 

 Veiligheid 

 Vertrouwen 

 Orde en rust 

 Wederzijds respect 

 Stimulerende 

leeromgeving 

 

 Doorlopende 

ontwikkelingslijn 

 Thematisch werken 

 Differentiatie 

 

 Aandacht voor eigen 

identiteit 

 Onderlinge 

samenwerking 

 Opbouwend kritisch 

 Respect en ruimte voor 

verschil 

 

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs 

Nutsschool Lankforst ontwikkelt zich naar een OGO-school. In elk geval voor de vakgebieden “Oriëntatie 

op jezelf en de wereld” en “Cultuureducatie”. Ontwikkelingsgericht werken betekent, dat we rondom een 

thema werken aan de kerndoelen. We zorgen voor een prikkelende en activerende start met diverse 

activiteiten. Kenmerk van deze werkwijze is, dat we de wereld in de school willen halen. Een 

doorontwikkeling van het werken op leerpleinen is een ambitie voor de komende schooljaren.   

Oordeel inspectie 

Als school voldoen wij aan de basiskwaliteit (basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs). 

Zie www.inspectie.nl 

 

Meer lezen over Nutsschool Lankforst?  

Voor uitgebreide informatie over onze school verwijzen we u graag naar ons schoolplan en de website: 

www.nutsschool.net. Ook in onze schoolgids kunt u meer lezen over Nutsschool Lankforst. U vindt 

daarin ook bijvoorbeeld de uitstroomgegevens van groep 8. 

Verder geeft “scholen op de kaart” ook veel informatie over onze school. Bovendien kunt u op deze 

website eenvoudig scholen met elkaar vergelijken.  

 

 

 

http://www.inspectie.nl/
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3. BASISONDERSTEUNING  NADER  INGEVULD 
 

Inleiding 

Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt rondom 

basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle schoolbesturen zich. 

 

Deze basisafspraken zijn: 

 Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. 

 Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van basisondersteuning op 

hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het samenwerkingsverband. 

 Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle schoolbesturen 

in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe. 

 Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de ambities van passend 

onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de basisondersteuning en, als deze gerealiseerd is, 

voor verbreding/verdieping ervan. 

 

Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland hanteren we 

onderstaand kader, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental uitgangspunten. 

Zie onderstaand schema. 

 
 Invalshoek Uitgangspunten 

 

I Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied van 

ondersteuning 

  2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat 

  3. We werken handelingsgericht en opbrengst-

gericht 

  4. We dragen leerlingen zorgvuldig over 

 

 

II 

 

Een preventieve aanpak in de groep 

 

5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen 

continu 

  6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in 

ontwikkeling tussen leerlingen 

  7. We werken constructief samen met ouders en 

leerlingen 

 

 

III 

 

Lichte ondersteuning in de groep 

 

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het 

gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien 

  9. We beschikken over een aanbod voor lichte 

interventies 

 

 

IV 

 

Consultatieve ondersteuning  

en samenwerking 

 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 

verantwoordelijkheid 

 

 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het vervolg van dit 

hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school.  
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3.I EEN  STEVIGE  BASIS  IN  DE  SCHOOL 

 

1. We  voeren  helder  beleid  op  het  gebied  van  ondersteuning 

 
Ouders en de school 

 Als school voeren wij jaarlijks minimaal 3 gesprekken met ouders over de ontwikkeling van het 

kind en reguliere ondersteuningsbehoefte van een kind.  

 Binnen onze school is de leerkracht het eerste aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken 

rondom de ondersteuning van kinderen. 

 Indien de ouder signalen of vragen heeft over de ondersteuningsbehoefte van het kind is het 

mogelijk om een gesprek aan te vragen met de leerkracht.  

 Wanneer de leerkracht en ouders constateren dat er breder gekeken moet  worden naar het 

kind wordt de intern begeleider van de school ingeschakeld door de leerkracht. 

 Verantwoordelijk voor vraagstukken voor wat betreft de lichte ondersteuning is de intern 

begeleider. 

 
Interne ondersteuningsstructuur 

 Als school hebben we een interne ondersteuningsstructuur met duidelijk belegde taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

 We voeren drie keer per jaar groepsbesprekingen, waarbij de IB-er met de leerkrachten de 

groep doorspreekt met het oog op gerichte aanpak van de groep als geheel.  

 Drie keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. In deze bespreking bespreken de IB-

er en de leerkracht specifieke leerlingen besproken voor wie de groepsbespreking niet 

toereikend bleek. 

 Vanuit het samenwerkingsverband Stromenland heeft de school de beschikking over een 

onderwijsondersteuner voor advies en consultatie. Als dit een individueel kind betreft licht de 

school ouders van te voren in. 

 De school beschikt over een aantal beleidsstukken en protocollen, die we actueel houden: 

o Protocol voor medische handelingen 

o Meldcode Veilig thuis 

o Veiligheidsplan  

o Dyslexie protocol 

o Dyscalculie protocol 

o Pestprotocol 

 Een groeidocument wordt opgesteld als er substantieel (dus meer dan 3x individueel) 

bekostiging van het samenwerkingsverband voor de leerling wordt ingezet. In het document 

wordt een concrete hulpvraag gesteld, worden de belemmerende en beschermende factoren in 

kaart gebracht en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart gebracht.  

 De leerkracht en IB-er stellen een groeidocument op bij zorg en lichte ondersteuning. Naast een 

groeidocument kan een OPP (ontwikkelingsperspectief plan) met een uitstroomperspectief 

opgesteld worden als een kind op 2 of meer vakgebieden een eigen leerlijn heeft. Ouders 

ondertekenen in het OPP het handelingsdeel. 

 
BSOT 

Als blijkt dat het reguliere aanbod niet toereikend is voor een leerling kan het BSOT worden 

ingeschakeld. BSOT staat voor Brede School OndersteuningsTeam: een multidisciplinair overleg, 

waarin de ketenpartners zitting hebben voor de afstemming van leerlingenzorg. Vaak ervaren leerlingen 

problemen van verschillende soort tegelijk: een taal-, medisch-, (ortho)pedagogisch-, didactisch of 

thuis(gezins)probleem. Het is noodzakelijk dat er bij de bepaling van het hulpaanbod vanuit 

verschillende disciplines naar het kind gekeken wordt. Het BSOT brengt vanuit deze verschillende 
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disciplines advies uit aan ouders en de school naar aanleiding van de hulpvraag. Ouders geven hiervoor 

toestemming en zijn in het principe ook bij het BSOT aanwezig. Op de zogenaamd “lege stoel” kan een 

externe partner (bijvoorbeeld School Als Vindplaats of externe RT-er) plaatsnemen.  

Het groeidocument (met aanvullingen van kind, ouders en eventuele andere onderzoeksverslagen) is 

het uitgangspunt voor dit gesprek. Hieruit volgt een plan van aanpak voor de juiste ondersteuning voor 

het kind.  

Binnen het BSOT wordt gekeken naar wat er nodig is om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan 

leiden tot lichte, matige of intensieve ondersteuningsvragen.  

 

 
Externe ondersteuningsstructuur vanuit het Samenwerkingsverband 

 Als we op school niet in staat zijn om in de speciale behoefte van een leerling te voorzien, 

zoeken we samen met de ouders naar een andere school of onderzoeken of het speciaal 

(basis)onderwijs een optie is. De procedure rond dit traject laten we hier buiten beschouwing. 

Meer informatie is te vinden op www.stromenland.nl 

 
 

2. We  realiseren  een  veilig  pedagogisch  klimaat 

 
 We hanteren als school en leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

leerlingen wordt gevolgd. Onze school hanteert hiervoor SCOL 

 De school is verplicht om met behulp van een vragenlijst jaarlijks de sociale veiligheid en het 

welbevinden te monitoren van de leerlingen (Inspectie van het onderwijs) 

 Conexus heeft een overkoepelend veiligheidsbeleid geformuleerd. Dit beleid wordt vertaald naar 

onze school  

 Als school beschikken we over een pestprotocol. Deze is te vinden op onze website. Daarmee 

geven we vorm aan de wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en 

tegengaan van pesten (Wet veiligheid op school). Al onze medewerkers passen dit toe.  

 We hebben een Interne Contact Persoon aangesteld, een vertrouwenspersoon voor zowel 

leerlingen, teamleden en ouders.  

 Inherent aan ons OGO-concept is het aandacht schenken aan ontwikkelen. De hele persoonlijkheid 

van de leerling is erbij betrokken. Dat merken we aan het hele gedrag en handelen van de leerling. 

Ontwikkelingsgericht werken zal een basishouding ontwikkelen bij onze leerlingen, die in alle 

verdere ontwikkelingen en het verdere leven het fundament onder het handelen van onze leerlingen 

zal zijn. 

 Wij hebben heldere klas- & schoolregels en –afspraken geformuleerd voor zowel binnen als buiten 

(het schoolplein) die een veilig klimaat bevorderen. Deze zijn ook bekend bij ouders. Bevordering 

van goed gedrag zit verweven in onze pedagogische aanpak.  

 In voorkomende gevallen nemen we sociogrammen af om een groep goed in beeld te krijgen als de 

situatie daar om vraagt. 

 Er is een werkgroep SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) 

 
 

3. We  werken  handelingsgericht  en  opbrengstgericht 

 
Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dat veronderstelt een 

denken, praten en handelen in interactiemogelijkheden in plaats van eenzijdig uitgaan van 

belemmeringen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden. Wij kijken dus naar de behoeften van een 

kind en wat deze kan in plaats van wat deze niet kan.  

Daarbij wordt voortdurend de vraag gesteld:  

http://www.stromenland.nl/
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“Wat heeft deze leerling nodig, in deze klas, bij deze leerkracht, op deze school”? 

 Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken en passen 

deze toe, te weten: 

o De leerkracht doet er toe 

o We werken constructief samen met alle betrokken partijen 

o Wij stellen de onderwijs- en opvoedbehoefte van het kind centraal 

o Wij benutten de positieve kanten van het kind: we gaan uit van talenten 

o Wij werken doelgericht en opbrengstgericht 

o Wij werken systematisch en transparant 

o Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding, zoals 

geënt op het systeemdenken 

 

 Als teamleden: 

o Hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met extra onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen 

o Staan we open voor feedback, we reflecteren op onze eigen rol en trekken daaruit 

conclusies voor ons individuele en gezamenlijke handelen 

o Zijn we daadkrachtig 

o Helpen we elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte vaardigheden door te 

ontwikkelen, door diverse vormen van professionalisering, maar vooral ook in en om onze 

eigen werkvloer 

o Ontwikkelen we ons in het werken volgens de 4D-methodiek: Data, Duiden, Doelen, Doen 

o Evalueren we de inzet en opbrengsten van de (extra) ondersteuning aan leerlingen en 

leggen dit ook vast. Dit geldt voor de schoolinterne middelen en extra middelen 

(vouchergelden) en faciliteiten vanuit het platform Passend Onderwijs  

o Professionaliseren wij ons voortdurend in handelingsgericht werken en opbrengstgericht 

werken door middel van training en (team)scholing 

 

4. We  dragen  leerlingen  zorgvuldig  over 

 
De school heeft een privacyreglement. Dit is te vinden op onze website. Er zijn verschillende 

overdrachtsmomenten en instrumenten, ouders hebben recht op de informatie en er is toestemming 

nodig van ouders om de informatie te delen. 

 
Informatieoverdracht extern 

Wanneer Welk instrument * 

Van voorschool (peutergroep, 

kinderdagverblijf) naar basisschool 

AKIB ( ‘Alle kinderen in beeld'), eventueel met 

de aanvullende vragenlijst 

Van basisschool naar basisschool (bijv. 

bij verhuizing) 

Onderwijskundig rapport ‘Schooldossier’ 

Van basisschool naar Speciaal (basis) 

Onderwijs 

Onderwijskundig dossier ‘via OSO’ 

Van basisschool naar Voortgezet 

Onderwijs 

Onderwijskundig rapport ‘OSO’ 

 

*Naast deze digitale overdracht is er in veel gevallen een warme overdracht tussen de 

medewerkers die met het kind hebben gewerkt of gaan werken. Dit is altijd met medeweten van 

de ouders. 
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Informatieoverdracht intern 

Wanneer een groep na de zomervakantie doorschuift naar de volgende groep gaat dit gepaard met een 

zorgvuldige informatieoverdracht. De “oude” leerkracht spreekt de groep met de “nieuwe” leerkracht 

door. Hierbij is Esis (ons administratiesysteem waar o.m. verslagen van gesprekken, toetsen en 

rapportgegevens in zijn vastgelegd) een hulpmiddel. 

Via een groepsoverzicht wordt de groep overgedragen naar het volgende leerjaar en het Voortgezet 

Onderwijs. 

Op Nutsschool Lankforst werken veel leerkrachten parttime, dat betekent dat vrijwel alle groepen twee 

leerkrachten hebben die verdeeld over de week werken. Vanzelfsprekend vindt er tussen de duo-

collega’s een goede overdracht plaats. Zij hebben een taakverdeling gemaakt. Zijn er specifieke of 

bijzonderheden met betrekking tot de groep of een leerling, dan informeren zij elkaar schriftelijk of 

mondeling hierover. 
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3.II EEN  PREVENTIEVE  AANPAK  IN  DE  GROEP 
 

5. We  monitoren  de  ontwikkeling  van  leerlingen  continu 
 

 Wij kijken breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de toetsresultaten volgen, 

maar ook kijken naar motivatie, inzet, (werk)houding etc. Opvallende zaken worden in Esis 

geregistreerd. Als een bepaald patroon zich voordoet, kan dat reden zijn om dit te bespreken met 

het kind zelf en/of met de ouders 

 Onze leerkrachten bespreken 3 keer per jaar, tijdens de groepsbespreking met de IB-er, de groep  

 Na toetsing en observaties worden de verkregen gegevens verwerkt door de leerkracht. Indien 

nodig maakt de leerkracht een groepsanalyse (foutenanalyse) van de gemaakte toetsen 

 Halfjaarlijks bespreken de leerkrachten de resultaten op en de analyse van de Cito LOVS toetsen 

met de IB-er in de groepsbesprekingen. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we middels 

SCOL 

 Twee keer per jaar (medio en eind van het schooljaar) maakt de IB-er een schoolanalyse (trend-

analyse). Deze wordt tijdens een teamvergadering op schoolniveau besproken, zodat we met het 

hele team kunnen kijken naar de uit te voeren actiepunten 

 
 

6. We  stemmen  onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen  leerlingen 

 
Onze leerkrachten stemmen het onderwijs (de aangeboden leerinhouden, instructie, verwerkings-

opdrachten en onderwijstijd) af op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Hierbij leggen we de 

lat hoog en benutten we al onze talenten. Het volgende kunnen we hierbij inzetten: 

 

 Gedifferentieerde instructie 

 Weektaken en keuzewerk 

 Thematisch werken aan de hand van eigen onderzoeksvragen bij OGO-projecten 

 Voor meer – en hoogbegaafde leerlingen hebben we binnen de school de mogelijkheid om te 

compacten en te verrijken 

 Aanbod buiten het kerncurriculum, voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben. We zijn 

voortdurend aan het oriënteren op mogelijkheden  

 Binnen de school realiseren we een voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving door het 

maken van afspraken omtrent gebruik van materialen, het werken op verschillende plekken in 

de school etc.  

 Doorontwikkeling inhoud en gebruik van onze leerpleinen.  

 

Voor leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften staan wij in principe open. In overleg met 

ouders en eventueel betrokken externe professionals  maken we de afweging of wij als school 

voldoende toegerust zijn om in de huidige ondersteuningsbehoeften gedurende de gehele 

basisschoolperiode te voorzien.  

 

Wordt de afweging gemaakt het kind een plaats te bieden op onze school, maken we daarbij de 

expliciete afspraak dat we in goed overleg de ontwikkeling blijven volgen, op school en thuis, en dat we 

periodiek met elkaar het gesprek aan gaan of onze school nog steeds op een voldoende c.q. 

acceptabele wijze de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. Het welbevinden van het kind 

is hierbij zeer belangrijk. 
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7. We  werken  constructief  samen  met  ouders  en  leerlingen 

 

Wij zien ouders als een belangrijke partner. School en ouders hebben elkaar onlosmakelijk nodig om 

het kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling.  

 

 

 

Onze uitgangspunten: 

 Als school betrekken wij de ouders als partners en ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van 

hun kind op school 

 We houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen ouders om ons als 

school te informeren over alle relevante zaken betreffende de ontwikkeling van hun kind. Zeker als 

er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning  

 Alle te ondernemen stappen in de zorglijn worden vanaf het begin duidelijk gecommuniceerd met 

ouders/verzorgers. De school vraagt toestemming aan de ouders als er specifieke stappen gezet 

worden voor hun kind, bijvoorbeeld een observatie of een individueel plan van aanpak 

 Ouders zijn aanwezig bij besluitvormende besprekingen van hun kind 

 Leerkrachten en ouders informeren elkaar tijdig en regelmatig over de ontwikkeling van de leerling 

 Ouders zijn degenen die de bewuste keuze maken voor een school 

 Een school kan een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het Samenwerkingsverband 

Stromenland, zonder toestemming van de ouders, maar wel met medeweten. Als ouders het niet 

eens zijn met de aanvraag voor een TLV, zullen zij worden uitgenodigd door de Commissie 

Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. In dit gesprek krijgen de ouders ruimte hun 

zienswijze weer te geven 
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3.III LICHTE  ONDERSTEUNING  IN  DE  GROEP 
 

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, 

opvoeden en opgroeien 

 
 De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de groep, de 

leerkracht, de school en het gezin staan centraal bij elke ondersteuningsvraag. We kijken naar wat 

het kind nodig heeft en in welke context van school en gezin het kind functioneert. Maatwerk is dan 

ook ons uitgangspunt. Daarbij gaan we niet uit van wat er allemaal niet kan, maar proberen we te 

zoeken wat er binnen onze gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel andere 

betrokkenen wél mogelijk is. We gaan daarbij uit van reële verwachtingspatronen over en weer. We 

willen graag een school zijn voor zoveel mogelijk kinderen, maar realiseren ons ook dat er grenzen 

zijn aan ons vermogen om dat te realiseren. 

 De leerkrachten werken samen met de intern begeleider en eventueel de onderwijsondersteuner 

rond de ondersteuningsvraag van een kind. Door observatie, analyse en overleg bekijken zij waar 

de specifieke vragen zich op richten. De beschermende en belemmerende factoren en 

onderwijsbehoeften worden in een groeidocument gezet. Aan dit groeidocument komt een 

handelingsdeel met concrete doelen en acties. Over dit handelingsdeel is overleg met ouders 

gericht op overeenstemming.  

 Een groeidocument kan worden opgesteld als er substantieel bekostiging van het samenwerkings-

verband voor de leerling worden ingezet.   

 De leerkracht en intern begeleider stellen een groeidocument op bij zorg en lichte ondersteuning. 

Een groeidocument wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief plan) met een uitstroomperspectief 

als een kind op 2 of meer vakgebieden een eigen leerlijn heeft. Ouders ondertekenen in het OPP 

het handelingsdeel. 

 De school ontvangt vanuit het samenwerkingsverband vouchergelden. Dit zijn financiële middelen 

van waaruit preventief, laagdrempelig, lichte ondersteuning kan worden ingekocht. De school maakt 

op basis van een schoolanalyse van de hulpvragen van kinderen en ouders een afgewogen keuze 

om deze middelen effectief in te zetten. De voucher, een bedrag per school per jaar zet de school 

in op basis van beleid, waarover verantwoording wordt afgelegd. 

 
 

9. We  beschikken  over  een  aanbod  voor  lichte  interventies 

 

 

De gebieden waarop wij basisondersteuning kunnen bieden zijn: 

 

(Vak) gebied  Korte omschrijving    

Technisch lezen 

Spelling 

Begrijpend lezen 

Mondelinge taalontwikkeling 

Schriftelijke taalontwikkeling 

} 
 

} 
 

 Tijdens verlengde instructie 

 In extra instructiegroepen 

 In combinatie met thuis oefenen (huiswerk) 

 Compenserende middelen 

 Auditieve ondersteuning 

 Meer tijd, bijvoorbeeld voor verwerking Rekenen 

Grote / kleine motoriek 

 Aangepast schrijfgerei (bijv. pengreephouder, balpen 

i.p.v. vulpen, dik potlood) 

 Wiebelkussen 
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Taak-werkhouding 

Motivatie 

 Beertjes van Meichenbaum 

 Kleurenklok 

 Beloningssysteem 

Gedrag  “Afkoelplek” om buiten de klas even tot rust te komen 

Meer begaafdheid  Op cursorische basis extra aanbod 

Ondersteuning aan leerling met 

bepaalde medische 

problematiek (bijv. Ziekte van 

Kawasaki) 

 Stappenplan met recente foto: “Let op T”, kenmerken en 
hoe te handelen is bij medewerkers bekend (hangt 
zichtbaar op diverse plekken in de school)  

 
 

 

 

9.1  Individuele  kennis  &  kunde 

 

Op onze school hebben we de volgende extra deskundigheid die ingezet wordt ten behoeve van de 

gehele school, een groep, groepjes en/of  individuele kinderen. 

 

 

Expertise binnen de school:   

 

Expertise Hoe ingezet? 

Leerlingenzorg IB-er in combinatie met leerkracht 

Confronterend coachen IB-er 

School Video Interactie Begeleider IB-er 

ICP & vertrouwenspersoon  

Hoogbegaafdheid In ontwikkeling 

Gedragsspecialisten In ontwikkeling 

Differentiatie In ontwikkeling (in samenhang met leerpleinen) 

 

 

 

9.2  Teamexpertise  

 
Het team doorloopt verschillende scholingstrajecten waardoor alle leerkrachten in de school beter in 

staat is om passend onderwijs te verzorgen.  

 

 Professionaliseringstrajecten die door alle leerkrachten van de school heeft gevolgd: OGO  

 Professionaliseringtraject VVE voor de leerkrachten van de onderbouw 

 Professionaliseringstrajecten die alle leerkrachten van de school gaan volgen de 4D-systematiek: 

Data Duiden Doelen Doen (Bureau Wolters) 
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3. IV  CONSULTATIEVE  ONDERSTEUNING  EN  SAMENWERKING 

 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid 

Vanuit het schoolbestuur Conexus en het samenwerkingsverband Stromenland werkt iedere school in 

een samenwerkend netwerk van voorzieningen, waarbij we er allemaal op gericht zijn de ontwikkeling 

van het kind maximaal te ondersteunen.  

Vanuit het samenwerkingsverband is er voor iedere school: 

 Een onderwijsondersteuner: Deze medewerker van het samenwerkingsverband adviseert de  

 school zowel op individueel- als op groepsniveau wat er nodig is om tegemoet te komen  

 aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het passend onderwijs schoolbreed te  

 versterken. Zo nodig komt er een specialist vanuit het samenwerkingsverband  

 meekijken.  

 Een schoolmaatschappelijk werker: die verbinding heeft met het sociaal wijkteam. Deze  

 medewerker kan met ouders meedenken over ondersteuningsvragen of ondersteunen  

 bij de indicatieaanvraag naar het speciaal onderwijs.  

 De jeugdverpleegkundige vanuit de GGD: deze medewerker kan op medisch gebied het kind  

en het gezin adviseren en begeleiden. Zo nodig wordt de jeugdarts ingeschakeld.  

 Een jeugdhulpverlener: Deze medewerker kan zonder indicatie korte hulpverleningstrajecten  

 aanbieden voor kind en gezin. Deze medewerker wordt bekostigd uit het project: “De  

 School Als Vindplaats”. 

Overige ketenpartners waar de school mee samenwerkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peuterspeelzaal 

Buitenschoolse 

opvang 

Kion & Abeltje 

Marant 

& 

RID  
(voor 

gediagnosticeerde 

kinderen met 

dyslexie) 

Logo-

pedisten 

Ergo-

therapeuten 

Bibliotheek 

Gelderland 

Zuid 

Via huisarts: 

Karakter 

Firenze 

Zoom-in 

  

IB-netwerk 

WDB 

Dukenburg 

Sociaal 

Wijkteam 

Wijkagent 

Gemeente 

Nijmegen 

Leerplicht 

Kentalis 

SO 

SBO 
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4.  ONDERSTEUNINGSGRENZEN   
 

Hoewel we als school over het algemeen goed in staat zijn om onderwijs aan leerlingen met 

uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te bieden, zijn we ook realistisch en ons bewust 

van het feit dat er ook grenzen zijn. We vinden het uitermate belangrijk om deze grenzen van 

ondersteuning kenbaar te maken. Daarmee zijn we ook transparant in de verwachtingen die men van 

onze school kan hebben. Bovendien maken we hiermee ook inzichtelijk dat wij aan bepaalde specifieke 

ondersteuningsbehoeften niet kunnen voldoen en kan een andere school daar wellicht wel op 

anticiperen.   

Welke kinderen kunnen wij per definitie niet bieden wat ze nodig hebben: 

1) Leerlingen met een meervoudige fysiek-medische handicap die weinig leerbaar zijn op cognitief 

en sociaal gebied 

2) Leerlingen die zichzelf en/of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld een (ernstige) 

gedragsstoornis en/of persoonlijkheidsstoornis. 

 

Overige grenzen en voorbeelden van een beschrijving: 

Verstoring van rust en 

veiligheid 

 De school ervaart een ondersteuningsgrens als het welbevinden 

van het kind of van andere kinderen (en leerkrachten) in gevaar 

komt.  

 Het schoolteam ervaart handelingsverlegenheid bij (extreem) 

externaliserend gedrag.  

 

Geen balans tussen 

verzorging en/of behandeling 

en onderwijs 

 De school ervaart een ondersteuningsgrens als er geen balans 

meer is tussen het bieden van onderwijs en verzorging en/of 

behandeling van een kind. 

Verstoring van het leerproces 

voor de andere kinderen 

 Onze school ervaart een ondersteuningsgrens bij leerlingen met 

specifieke fysieke/medische behoeften. Leerkrachten kunnen de 

klas niet verlaten om bijvoorbeeld een kind met een fysieke 

handicap te helpen op het toilet. 

 

Grenzen aan leerbaarheid 

van het kind 

 Mits aangetoond op basis van (extern) onderzoek in combinatie 

met gedrag 

Grenzen aan zelfsturing  / 

leerkrachtafhankelijkheid  

 De school ervaart een ondersteuningsgrens bij het aansluiten 

van de onderwijsbehoeften van kinderen die zeer 

leerkrachtafhankelijk zijn. Het gaat hierbij om kinderen die 

moeite hebben zelfsturing aan te brengen en hierbij de 

leerkracht bijna volledig nodig hebben. Deze kinderen kunnen 

zeer korte tijd zelfstandig werken en dit is binnen onze groepen 

moeilijk in te passen. Ook hiervoor geldt dat (extern) onderzoek 

ons kan ondersteunen in het vaststellen van onze grens.  

 
Ondersteuningsgrenzen worden ook veroorzaakt door interne factoren. Nutsschool Lankforst heeft een 

klein team met relatief veel verloop. Dat betekent ook verloop in de expertise van onze leerkrachten. 

Daarnaast zijn er binnen onze school weinig mogelijkheden om kinderen of leerkrachten veel te 

verplaatsen binnen de school: er zijn 2 kleutergroepen en van groep 3 t/m 8 hebben we van alles maar 

één groep. 


