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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL  2017-2018             

Algemene gegevens: 

Basisschool KBS De Verrekijker 

Brinnummer 08LV 

Bestuursnummer 40903 

Adres Jan Jansstraat 2 

Telefoon 053-5360771 

e-mail school verrekijker@skolo.nl 

Naam directeur Edith Eusterbrock 

e-mail directeur eeusterbrock@skolo.nl 

Naam ib-er Marieke Olde Heuvel 

e-mail ib-er moldeheuvel@skolo.nl 

Naam schaduw ib-er Sandra Kaalverink 

e-mail schaduw ib-er skaalverink@skolo.nl 

 

Waar de school voor staat! 

Zie hiervoor de schoolgids (visie, missie, uitgangspunten) 

BASISONDERSTEUNING 

 

STREEFDOELEN 

Algemeen 

Scholen werken aan het verbeteren van de basiszorg door: 

 Aandacht te besteden aan opbrengstgericht werken in relatie tot de basisvaardigheden taal, lezen 

en rekenen; 

 Scholing te volgen zowel individueel als op schoolniveau (verbetertrajecten);  

 Netwerkbijeenkomsten en intervisie voor directies en interne begeleiders; 

 Netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten;  
 Op basis van o.a. toetsgegevens het toekomstperspectief voor leerlingen vast te stellen (vanaf 

groep 6); 

 Daar waar nodig een ontwikkelingsperspectief vast te stellen; 

 Op klas-, groeps-, bouw- en schoolniveau de opbrengsten regelmatig te bespreken en te werken 

met data-analyses. 

 
Uitgangspunt van de school 

- Het schoolondersteuningsprofiel; 
- Handelingsgericht werken (afstemming pedagogische en didactische behoeften leerling) in relatie 

tot opbrengstgericht werken; 

- Preventief en pro-actief denken en handelen (vooraf nadenken over wat heeft dit kind nodig in 
plaats van achteraf repareren (uitgaan van onderwijsbehoeften en niet van kindkenmerken)); 

- Extra hulp zoveel mogelijk in de klas en in de school en altijd gericht op ondersteuning van zowel 
leerling als leerkracht en de school; 

mailto:verrekijker@skolo.nl
mailto:eeusterbrock@skolo.nl
mailto:moldeheuvel@skolo.nl
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- Groepsplannen baseren op instructiebehoeften van leerlingen; 
- Zoveel mogelijk clusteren van onderwijsbehoeften in groepsplannen; 

- Goede communicatie en samenwerking met ouders; 

- Werken met vaste mensen op de school (groepen scholen); 
- Leerlingbespreking met o.a. orthopedagoog en Zorgteam.  

 

Visie is gebaseerd op de principes van opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

 Hoge doelen en hoge verwachtingen; 

 Leerkrachtcompetenties centraal; 

 Loslaten van deficit-denken, uitgaan van kansen in plaats van belemmeringen; 

 Alle leerlingen kunnen de doelen behalen bij een effectieve instructie en voldoende leertijd. Als 

een leerling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profiteert van het excellente aanbod, dan kan 

dit een leerling zijn met speciale ondersteuningsbehoeften; 

 Voor deze leerlingen handelingsgerichte procesdiagnostiek. Het handelingsplan richt zich in eerste 
instantie op aanpassingen in het HOE en niet in het WAT; 

 Als aanpassingen in het WAT noodzakelijk zijn. Spreken we van leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

Uitgangspunten effectief onderwijs 

1. Doelen  

De school streeft de volgende doelen na op het gebied van het onderwijs: 

2.  Tijd  

In de groepen wordt dagelijks voldoende tijd besteed  aan (voorbereidend) rekenen, taal en lezen. 
Het is zaak dat de school de tijd voor taal/lezen/rekenen goed bewaakt, zowel in de hoeveelheid als 

de momenten waarop de lessen worden gegeven. Meer leer- en instructietijd  én effectiever omgaan 
met de beschikbare tijd leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten. 

 

3. Extra tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

Extra tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  wordt gevonden tijdens de reguliere les: 

 In de verlengde instructie; 

 Tijdens het zelfstandig werken; 

 Bijvoorbeeld tijdens het blokuur wanneer de reguliere les onvoldoende mogelijkheden biedt, 

kan extra tijd worden ingeruimd.  

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben baat bij uitbreiding van de instructie- en oefentijd 
in een kleine groep (pre-teaching, verlengde instructie, extra oefentijd), zodat er een grotere kans 

bestaat dat ze de groepsinstructie kunnen blijven volgen en niet hoeven af te haken. De school dient 
de instructie- en oefentijd af te stemmen op de behoeften van leerlingen. 

 

4. Convergente differentiatie 

De school werkt met groepsplannen op 3 niveaus.  

Benoemen van de wijze waarop convergente differentiatie wordt toegepast. 
 

5.   Effectieve instructie 

Leerkrachten op school werken met het IGDI-model. Middels klassenbezoek en teamvergaderingen 
wordt dit gevolgd, bespreekbaar gemaakt en waar nodig verbeterd.  

 

6.    Vroegtijdig signaleren en reageren 

De toetsresultaten van zowel methodegebonden toetsen als CITO-toetsen worden gemonitord door de 

directeur, ib-er en leerkracht. De (tussen-)doelen zijn bekend bij de leerkrachten van de school, zodat 
vroegtijdig gesignaleerd kan worden of een leerling hierin extra ondersteuning nodig heeft.   

 

7. Monitoring onderwijs   

De  toetsresultaten worden geanalyseerd en besproken op zowel individueel, groeps-, en 
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schoolniveau. Het gaat hierbij om toetsresultaten van het CITO LOVS. Alle leerkrachten van de school 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor resultaten. De besprekingen vinden plaats op basis van 

professionaliteit. Door een nauwkeurige analyse kunnen conclusies worden getrokken over het 

gegeven onderwijs, maar ook over hiaten of eenzijdige accenten in het curriculum. Middels 
klassenbezoeken wordt het onderwijs in de klassen bespreekbaar gemaakt. De insteek hierbij is om 

elkaar met adviezen en (zelf-)evaluatie te versterken. De directeur houdt bij of de afspraken die in dit 
borgdocument gemaakt zijn met het schoolteam, nageleefd worden. Hij monitort de opbrengsten van 

het onderwijs, interpreteert ze en neemt dienovereenkomstig passende maatregelen. 
 

Elke leerkracht: 

 Heeft de doelen van het eigen leerjaar scherp en heeft inzicht in de gehele leerlijn taal/lezen/ 

rekenen; 
 Heeft hoge verwachtingen van de leerlingen; 

 Geeft les volgens het interactief gedifferentieerde directe instructiemodel; werkt volgens het 

model van de  convergente differentiatie; 

 Geeft les volgens de principes van opbrengstgericht en handelingsgericht werken; 

 Beheerst in kader van OGW en HGW de bijbehorende pedagogische, didactische en organisa-

torische vaardigheden; 

 In groep 3 t/m 8 werkt met groepsplannen die 2 a 3 keer per jaar worden opgesteld; op basis van 
datafeedforward; 

 Benut de leertijd op een effectieve wijze; 

 Werkt samen met collega’s;  

 Ontvangt tenminste 2 keer per jaar klassenbezoek. 

 

GEGEVENS  

 

Schooljaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Schoolpopulatie      

Leerlingenaantal 253 227 218 201 

Prognose 230 225  209 

Verwijzing 

totaal Aantal    

SBO  1 1  

SO   1  

LGF/Geïndic.lln. Aantal    

Cluster 1     

Cluster 2  1   

Cluster 3     

Cluster 4     

Gewichten     

Geen     

0.3 (aantal) 6 5   

1.2 (aantal) 4 3   
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De doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs: 

2014-2015  

Prakrijkonderwijs   

Bbl- Lwoo 1 2% 

Bbl 1 2% 

Kbl 9 18% 

Tl 14 29% 

Havo 13 27% 

Vwo 7 14% 

Vwo+ 3 6% 

Aantal leerlingen 49  

 

2015-2016 (definitieve advies) 

Prakrijkonderwijs   

Bbl- Lwoo   

Bbl 3 9% 

Kbl 6 18% 

Tl 5 15% 

Tl/Havo 3 9% 

Havo 8 24% 

Havo/ Vwo 2 6% 

Vwo en VWO+ 7 21% 

   

Aantal leerlingen 34  
 

2015-2016 (definitieve advies) 

Prakrijkonderwijs   

Bbl- Lwoo   

Bbl 1 3% 

Kbl 7 22% 

Tl 2 6% 

Tl/Havo 2 3% 

Havo 15 47% 

Havo/ Vwo 2 9% 

Vwo 1 3% 

Vwo+ 2 6% 

Aantal leerlingen 32  

 
 
 

 

 ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING 

 

Facilitering zorg intern: (IB, RT, inzet op basis van Lgf, etc.) 
 

Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie 

voert uit? 

Wtf c.q. dagdelen die voor 

ondersteuning wordt ingezet 

IB: De intern begeleider zorgt voor de coördinatie van 

de leerlingenzorg.  

Wtf. 0,4639  (17 uur p/w) 

Schaduw IB-er: Volgt studiebijeenkomsten IB-ers 
SKOLO, neemt de taken over van IN-er bij ziekte, lange 

afwezigheid, ondersteunt m.n. op gebied van spelling/ 

lezen.  

60 uur in taakbeleid 
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Facilitering zorg extern: (Bovenschools,SWV,SO,Gemeente): 

Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie 

voert uit? 

Incidenteel/structureel/frequentie 

Onderwijsassistent  Incidenteel; dit wordt bovenschools 

bepaald, toegekend. En bekostigd uit 

de zware zorggelden.  

Indien er leerlingen zijn met een OOP 

die we extra moeten ondersteuning. 

Begeleiding binnen  de groep alleen is 

onvoldoenden.  
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ONDERSTEUNINGSPROFIEL Versie 2017-2018  

 

Deze lijst geeft de standaarden aan voor het basisprofiel voor alle scholen binnen SKOLO. De lijst is 

gebaseerd op het toetsingskader van de inspectie en het referentiekader van o.a. de PO Raad. 

De lijst is tevens bedoeld als checklist voor de scholen: hoe staat de school er voor. 

 

WERKWIJZE  

De indicatoren onder elke standaard maken de standaard meer concreet. Bij elke indicator wordt 

gevraagd uw oordeel te geven over de feitelijke kwaliteit van de indicator. 

De keuzemogelijkheden bij de indicatoren zijn: 

 

 onvoldoende  

 matig  

 voldoende  

 goed  

 

Als van een standaard alle indicatoren zijn ingevuld, geeft MEN  een oordeel over de standaard. Men 

maakt daarbij een afweging op grond van het oordeel over de indicatoren.  

De keuzemogelijkheden bij de standaarden zijn: zie hierboven 

 

Standaard 1:Veiligheid  Plan  

Indicatoren:  PBS 

1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 4  

2. Onze leerlingen voelen zich veilig op school. 3 X 

3.  Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school. 4 X 

4. Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen. 4 X 

5. Wij hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen. 4 X 

6. Wij hebben zicht op de incidenten die zich voordoen. 4 X 

7.  Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. 4 X 

Mijn oordeel over deze standaard: Leerlingen ontwikkelen zich op onze 

school in een veilige omgeving. 

4 X 

 

Standaard 2: Afstemming   Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen. 3  

2. Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen met een taalachterstand. 3  
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3. Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen. 3 X 

4. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. 3  

5. Wij stemmen de werkvormen af op verschillen tussen leerlingen. 3  

6. Wij geven leerlingen extra en directe feedback. 3 X 

7. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen. 3 X 

8. Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij werken met methoden en 

aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen. 

3  

 

Standaard 3: Begeleiding   Plan  

Indicatoren:   

1.  Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken (ten minste voor 

rekenen en Nederlandse taal). 

3  

2.  Onze normen bevatten de referentieniveaus taal en rekenen. 2 X 

3.  Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem met genormeerde 

instrumenten en procedures. 

4  

4. Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en 

individueel niveau. 

4  

5.  Wij volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 

leerlingen 

4  

6.  Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben. 3 X 

Mijn oordeel over deze standaard: De school heeft continu zicht op de 

ontwikkeling van leerlingen. 

3  

 

Standaard 4: Onderwijsondersteuning   Plan  

Indicatoren:   

1. Wij passen zo nodig de groepsplannen twee maal per jaar aan op basis van 

toetsgegevens.  

4  

2. Wij passen het ontwikkelingsperspectief*  tenminste twee maal per jaar aan op 

basis van toetsgegevens.*Nu 2 lln. met eigen OPP.  

4 X 

3. Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit. 3  

4. Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning (wat de 

ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van leerlingen).  

4  
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Mijn oordeel over deze standaard: Wij werken opbrengst- en 

handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning. 

3  

 

Standaard 5: Ontwikkelingsperspectieven (op dit moment geen leerlingen 

met eigen ontwikkelperspectief!) => waardoor niet/ moeilijk te scoren 

 Plan  

Indicatoren: Indien dit aan de orde is zullen we daarop anticiperen  X 

1.  Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur volgens een format. 3  

2. Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerlingdossier. 4  

3.  Onze ontwikkelingsperspectieven hebben zo mogelijk een integraal karakter (één-

kind-één-plan). 

  

4.  Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor het personeel en eventuele 

externe begeleiders. 

  

5.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving van het eind- en 

ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

  

6.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten in elk geval tussen- en einddoelen.   

7.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten doelen die gekoppeld zijn aan de 

referentieniveaus taal en rekenen. 

  

8.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten bij de beschrijven van de doelen de 

inzet van middelen en extra menskracht. 

  

9.  Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld.   

10.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten.   

Mijn oordeel over deze standaard: Voor alle onderwijszorgleerlingen is een 

ambitieus ontwikkelingsperspectief opgesteld (handelingsplan)** (op dit 

moment geen leerlingen met eigen ontwikkelperspectief!) => voor De 

Verrekijker advies inwinnen als er wel lln. zijn met eigen OPP hoe deze 

vast te leggen! 

 X 

 

 

Standaard 6: Beleid leerlingenondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenondersteuning. 3  

2. Onze visie hebben wij vastgelegd. 4  

3. Deze visie wordt gedragen door het hele team.  3  

4. We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn. 3  

5. Wij hebben vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 4  
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6. Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze kinderen. 4  

7. Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. 4  

8. Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij hebben een adequate 

leerlingenondersteuning. 

3  

 

Standaard 7: Evaluatie leerlingenondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij evalueren jaarlijks de leerlingenondersteuning 4  

2.   Wij evalueren de resultaten van de leerlingen. 4  

3.   Wij evalueren het onderwijsleerproces. 3  

4. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie (verbeterplan, 

ontwikkelagenda). 

3  

5.   Wij borgen de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 3  

6.  Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven. 3 X 

7.  Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 3  

8.  Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Onze school gaat jaarlijks de effecten na 

van de onderwijsondersteuning en past zo nodig het beleid aan. 

3  

 

Standaard 8: Deskundigheid  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.   3  

2. Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).  3 X 

3. Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, 

omgangsregels handhaven).  

3 X 

4. Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed 

klassenmanagement).  

3 X 

5. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid. 3 X 

6. Wij staan open voor reflectie en voor ondersteuning.  3  

7. Wij werken aan onze handelingsgerichte vaardigheden. 3 X 

8. Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren. 3 X 
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9. Wij nemen deel aan lerende netwerken over de leerlingenzorg. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij zijn deskundig en werken in een 

professionele cultuur. 

3 X 

                             

Standaard 9: ouders  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders . 3 X 

2. Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.  3  

3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis. (o.a. in startgesprek) 3 X 

4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.  4  

5. Wij doen dat tijdig en regelmatig. 3 X 

6. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 3 X 

7. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. 

4  

8. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief. 4  

9. Wij betrekken ouders – zo nodig -  bij de warme overdracht naar een andere 

groep. (indien van toepassing dan…) 

3  

10. Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding. (Bij 4-jarigen 

gebruiken we een intakeformulier) 

3  

11. Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview. 3  

12. Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij betrekken ouders (en/of leerlingen) 

nauw bij de school en de zorg. 

3 X 

  

Standaard 10: Organisatie van de onderwijsondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding (IB). 4  

2. De IB’er beschikt over voldoende tijd en middelen. 4  

3. De IB’er is voldoende gekwalificeerd. 4  

4. Taken op het gebied van onderwijsondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd. 3 X 

5. De IB’er heeft een duidelijke taakomschrijving. 3  

6. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de IB’er. 3 X 

7. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de 

leerlingondersteuning zijn duidelijk en transparant.  

2 X 
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8. Leraren worden ondersteund bij de ontwikkelingsperspectieven. 4  

9. Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk. 3  

10. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 4  

11. Bij ernstige problemen wordt er snel ingegrepen. 3  

12. Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. 

4  

13. Onze onderwijsondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het 

bestuur en het samenwerkingsverband. 

4  

14.  De school heeft een IB’er die tevens het contact vormt met externe partners. 4  

15.  De hulp van externe partners is  structureel geregeld. 3  

16.  De IB’er legt het contact met bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen. 4  

17.  De IB’er vormt – zo nodig – het informatiepunt voor leerlingen met extra 

ondersteuning. 

4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij hebben een effectieve 

ondersteuningsstructuur in de school. 

3  

 

Standaard 11: overdracht of terugplaatsing  Plan  

Indicatoren:   

1. Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen (of speciaal basisonderwijs 

of speciaal onderwijs bij terugplaatsing) naar onze school. 

3  

2. Het SBO of SO verzorgt warme overdracht naar onze school bij terugplaatsing.  4  

3. Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de aanpak/het plan van de voorschoolse 

instellingen of de vorige school.  

n.v.t.  

4. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige 

school. 

n.v.t.  

5. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  3  

6. Wij hanteren een kwaliteitsinstrument. 4  

7. Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere school. 

(indien nodig!) 

3  

8. Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende 

één jaar. 

3  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij dragen leerlingen zorgvuldig 

(warm) over. 

3  

 

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring) 

Ervaring zorgdeskundigheid (aangeven door het plaatsen van een kruisje) 

Zorgdeskundigheid Geen ervaring Enige ervaring Veel ervaring 

Dyslexie  X  

Dyscalculie  X  
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Taal en spraak X   

Rekenen en wiskunde  X  

Faalangstreductie X   

SOVA-training  X  

Motorische 

beperkingen 

 X  

Verstandelijke 

beperkingen 

X   

Gedragsproblemen  X  

Auditieve beperkingen X   

Visuele beperkingen X   

ADHD  X  

Autisme   X  

Hoogbegaafdheid  X  

Jonge risicoleerlingen  X  

VVE X   

NT2 X   

 

AANVULLENDE AANTOONBARE SPECIFIEKE KWALITEITEN VAN DE SCHOOL 

Aantoonbare specifieke deskundigheid van het team:(diploma's/certificaten/etc.) 

Wie? Wat? 

José Bakker Master SEN RT (2011) 

Ellen Maseland Master SEN gedrag (2011) 

Autisme in de klas (2014) 

Marieke Olde Heuvel Master SEN IB (2010), Triple P (2012) 
Autisme in de klas (2011)  

Specialisatie hoogbegaafdheid Master SEN. 

Sandra Kaalverink Master Sen IB (2010) 
Autisme in de klas ( 2011 

Janneke Gouma Tekencoach (2010)  

Anouk Tiehuis Autisme in de klas (2010) 

Tamara Driezen Autisme in de klas (2014) 

Sharon Gevers Master SEN gedrag (2013?) 

Reken coördinator (2014) 
Cursus beelddenken (2017) 

  

(Denk aan: Taal-/spraakspecialist - Dyscalculie - Reken-/wiskundespecialist - Begeleiding van kinderen 

met motorische beperkingen - Opvoedings- en gedragsproblemen - Autisme (PDD, PDD-NOS, 

Asperger, ASS) - Hoogbegaafdheid - Jonge risicoleerlingen  - Coaching en School Video Interactie 

Begeleiding 

  ONDERSTEUNINGSFACTOREN 

Geef bij de volgende factoren zowel de belemmerende als de versterkende kenmerken 

van de schoolorganisatie weer. 

Leerlingfactoren 

Belemmerende factoren: 

* Toenemende gedragsproblematiek 

Versterkende factoren: 

* Weinig leerlingen met een gewicht.  

Omgevingsfactoren 
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Belemmerende factoren: 

* Veel (vecht) scheidingen 

Versterkende factoren: 

* Positief contact met ouders 

Groepsfactoren 

Belemmerende factoren: 

* Wisselende leerlingaantallen per jaargroep. 

Versterkende factoren: 

 

Leerkrachtfactoren 

Belemmerende factoren: 

 

* Leerkrachten ervaren een hoge werkdruk door veel administratieve zaken die op ze af komen. 

Versterkende factoren: 

* Gemotiveerde, hardwerkende leerkrachten. 

 

Teamopbouw 

Belemmerende factoren: 

* Veel parttimers, ook veel mensen met een kleine werktijdfactor. 

* Lastige werktijdfactoren waardoor er wisselingen gedurende schooljaar verricht moeten worden.  

* Voornamelijk vrouwen 

* Weinig jonge leerkrachten 

Versterkende factoren: 

*Team is versterkt met een jonge leerkracht. 

 

Schoolfactoren 

Belemmerende factoren: 

Versterkende factoren: 

*Fusieschool, biedt kansen voor nieuwe impulsen 

* We zijn dit schooljaar 2015-2016 samen gestart in een nieuw gebouw 
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SCHOOLONTWIKKELPLAN VOOR DE SCHOOLPLANPERIODE 2015-2019 

Hieronder geven we in het kort aan, welke plannen we het komend schooljaar op onderwijskundig 
gebied hebben. In het strategisch beleidsplan van de stichting zijn de gezamenlijke plannen 
geformuleerd,  in het schoolplan (2015-2019) zijn de onderwijskundige plannen van onze school 
vastgelegd. Dit schoolplan is de basis voor de richtinggevende ontwikkeling van onze school. Van 
daaruit worden de plannen ieder schooljaar aangepast. In het schoolleidingoverleg, het team en de 
MR zijn deze plannen besproken. 
 

ONTWIKKELINGSPLANNEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018 

Onderwijskundige plannen 

Vakgebied/ 
Onderdeel: 

Doel: 
 

Door: Periode: 

Algemeen; binnen 
de gehele 
schoolcultuur 

3e implementatiejaar PBS ( Positive Behaviour Support) 
op De Verrekijker. 
(Zie bijgevoegde planning; bijlage) 
 
 
Het organiseren en uitvoeren van een startweek. 
 
 
 
 
Het organiseren en uitvoeren van een respectweek. 
 
 
 
 
Het verder uitwerken maken en uitvoeren van 
groepsoverstijgende samenwerkingsactiviteiten voor de 
groepen 5 t/m 8 en 1 t/m 4. In de vorm van een 
workshopmodel waarin de expressievakken , techniek 
en wetenschap  en 21 –eeuwse vaardigheden centraal 
komen te staan. 
 

Directie/ IB/ 
team/ OOP/ 
leerlingen en 
ouders 
 
Team in 
samenwerking 
met externe 
partners. 
 
Team in 
samenwerking 
met externe 
partners 
 
Team 

Start 
augustus 
2017 
 
 
Eerste 
schoolweek  
 
 
 
Week na de 
meivakantie 
 
 
 
Gehele 
schooljaar 
 
 
 

Algemeen - Vastleggen doelen resultaten van ons onderwijs. Op 
basis van de resultaten van KBS De Verrekijker. Analyse 
volgens het handboek data-analyse SKOLO 
- Presentatie en bespreken resultaten van ons onderwijs. 
D.m.v. tonen van de diverse analyses. Op basis van de 
besprekingen worden afspraken vastgelegd.   
 

Directie 
 
 
Team 
Directies 
SKOLO 

Okt. 2017 
Mrt.2018 
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Leerlingenzorg 
 
 

Actiepunten rondom leerlingenzorg: 
Werken met de HGW-kalender (Handelings Gericht 
Werken) 
 
Vastleggen en borgen  protocol (meer)begaafde 
leerlingen voor De Verrekijker. 
 
 
Implementatie/ borging  “Zien” binnen PBS, 
ontwikkeling groepslan gedrag. 
 
Het ontwikkelen van een stroomdiagram om de route 
van leerlingenzorg in kaart te brengen voor ouders en 
externen. 
 

 
Team 
 
 
Directie, IB, 
coördinatoren 
en team  
 
 
Team 
 
 
Directie-IB 

 
Gehele 
schooljaar 
 
Gehele 
schooljaar 
 
 
Gehele 
schooljaar 
 
Januari 2018 
 

ICT Onderwijsaanbod op gebied van ICT-vaardigheden 
verder ontwikkelen en vaststellen. 
 
Mediawijsheid: 
- de leerlingen leren adequaat en verantwoord om te 
gaan met ICT,  
- internetprotocol wordt aangepast; toevoeging gebruik 
social media. 
 
ICT-vaardigheden:  
- De kinderen leren omgaan met digitale media en ICT, 
dit gebruiken als presentatie en/of verwerkingsmiddel 
 
- Vervolg gebruik Snappettablets; In de groep 4 t/m 7; 
uitbreiding gebruik Snappettablets in groep 8. 
 
 
 
 
 
-Invoering gebruik I-pads in groep 1,2 en 3. Wordt 
ingezet als hulpmiddel bij bereiken van doelen voor de 
leerlingen.  
 
 

Team 
     
 
 
Team 
 
ICT-coach/ 
team/ 
lln. 
 
 
Team 
 
 
ICT-coach/ 
Directie/ 
Groepsleer-
krachten van 
groep 4 t/m 8 
 
ICT-coach/ 
Directie/ 
Groepsleer-
krachten van 
groep 1 t/m 3 
 

Gehele 
schooljaar 
 
 
Gehele 
schooljaar 
Okt. 2017 
 
 
 
 
Gehele 
schooljaar 
 
Gehele 
schooljaar 
 
 
 
 
Gehele 
schooljaar 
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Het jonge kind 
(groep 1, 2 en 3) 

Traject: begeleiding onderbouw Door Alice Bekke 
-Een eenduidige visie die aansluit bij het onderwijs van 
de toekomst (21e eeuwse vaardigheden en platform 
onderwijs 2032). 
-Er is een doorgaande lijn van de groepen 2 -3. 
-Er is meer kennis over de ontwikkeling van het kind in 
de leeftijd van 4 - 7 jaar. 
-In het activiteitenaanbod komen de ontwikkelings-
gebieden meer in samenhang naar voren. 
-Spel maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs-
aanbod. 
-De leerkrachten werken meer vanuit de belangstelling 
van kinderen en zijn in staat om de beginselen van 
onderzoekend en ontwerpen leren toe te passen. 
-De leeromgeving is rijk en stimuleert tot ontwikkeling 
en leren. 
-De leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde 
aandacht. Zelfstandig (ver)werken en een goede werk-
houding is aanwezig bij de leerlingen. 
-De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door 
een valide procesgericht ontwikkeling volgsysteem. 
(meer aandacht voor formatieve toetsing) 
-De leerkrachten zijn vaardig in het observeren en 
registreren. 
-Het werken gebeurt planmatig: vanuit jaarplanning naar 
themaplanning naar dagplanning. Hierbij wordt uit-
gegaan van de doelen van de SLO. 
 

Leerkrachten 
groep 1, 2 en 3 
IB en directie 
 

Gehele 
schooljaar 

Taal/ Speling Borging nieuwe methode aanvankelijk lezen (taal) groep 
3; Veilig Leren Lezen (Kimversie) 
 
Invoering nieuwe methode taal/ spelling (in groep 8 met 
gebruik van de Snappettablet) 
 
Borging nieuwe methode taal/ spelling (in groep 4 t/m 7 
met gebruik van de Snappettablet) 
 
Uitvoering project i.s.m. Taalrijk Losser. Ontwikkelen van 
leerling creatief schrijven voor groep 1 t/m 8. 
 

(nieuwe) 
Leerkrachten 
groep 3 
Leerkrachten 
groep 8 
 
Leerkrachten 
groep 4 t/m 7 
 
Team 

Gehele 
schooljaar 
 
 
 
 
 
 
 
Start in nov. 
2017  

Begrijpend lezen Verhogen van de opbrengsten binnen begrijpend lezen 
door een nog intensiever gebruik van Nieuwsbegrip XL.  
 
Onderzoek naar mogelijkheden naast Nieuwsbegrip of in 
plaats van Nieuwsbegrip. 

Leerkrachten 
groep 4 t/m 8 

Gehele 
schooljaar 
(toetsing 
resultaten 
januari 
2018) 
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Rekenen Afstemming, afsprakenlijst borgen rekenmethode; 
Integreren Rekenen en gebruik Snappettablets voor 
groep 4 t/m 7. En starten in groep 8. 
 
 
Opzetten leerlijn automatiseren. Werken met tutoren.  
Opzetten, uitvoeren Rekendag 
 
 

Leerkrachten 
groep 3 t/m 8 
 
 
 
Team (onder 
aanvoering van  
leerkracht met 
specialicatie 
Rekenen). 

Gehele 
schooljaar 
Volgens 
planning 
bouw-
vergadering 

Zaakvakken Afstemming, afsprakenlijst borgen zaakvakkenmethodes 
 

Leerkrachten 
groep 5 t/m 8 
 
 
 

Gehele 
schooljaar 
Volgens 
planning 
bouw-
vergadering 

Lezen Deelname aan het project van de bibliotheek i.s.m. alle 
scholen in de gemeente Losser: 
- invoeren/ implementeren van het leesplan 
-inzetten van samenleesboeken, voorleesboeken bij het 
leesonderwijs.  

 Team Gehele 

schooljaar 

Muziek Verdere deelname aan project van de muziekschool 
“Muziek maak je samen”. Verbetering van het 
muziekonderwijs middels professionalisering en 
ondersteuning van leerkrachten op de basisschool bij 
het geven van de muzieklessen.  
Muziekdocenten van de muziekschool lessen gaan geven 
in de diverse groepen.  Nu ook voor de groepen 1, 2, 3  
en 8  

Team i.s.m. 
muziek-                                  
school 

Gehele     
schooljaar 

Identiteit Oriëntatie nieuwe methode voor catechese/ 
levensbeschouwelijk vorming. 
 
Besluitvorming invoering nieuwe methode voor 
catechese/ levensbeschouwelijk vorming. 
 

Directie, 
identiteits- 
coördinatoren 
en team          

Sep. – nov. 
2017 
 
Dec. 2017 
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Organisatorische plannen  

Hieronder geven we in het kort aan, welke plannen we dit schooljaar op organisatorisch gebied 
hebben. 

Vakgebied/ 
Onderdeel: 

Doel: 
 

Door wie ? Periode: 

Werkgroepen/ 
commissie  

- evaluatie (2016-2017) en vaststellen definitieve 
invulling (2017-2018) werkgroepen,  invullen in (nieuw)  
format taakbeleid, 
  
- bespreking ingevulde totaal format  
 
-evaluatie werkgroepen binnen taakbeleid en afspraken 
vastleggen, 
-gemaakte afspraken worden bijgesteld en op het 
moment dat de formatie bekend is, worden voor het 
nieuwe schooljaar taken vastgelegd en in format gezet. 
Voor aanvang van het schooljaar ontvangen alle 
teamleden weer een nieuw ingevuld format. 

Directie 
 
 
 
Directie met 
team 
Directie met 
Team 
Directie 

Juni 2017 
 
 
 
Juni 2017 
 
Juni 2018 
 
Juni 2018 
 

Organisatie 
structuur 

 Bespreken  overlegstructuur/ planning data  
(2017-2018) 

 

 Binnen de vergader-zorgstructuur: 
- organiseren van werkoverleg voor maken van 
groepsplannen (zijn vastgelegd) 
- 3 groepsbesprekingen (3 zijn vastgelegd), 
 
- minimaal 2 leerlingenbesprekingen (2 zijn vastgelegd), 
 
- 9  keer per jaar zorg- en  management-overleg; overleg 
van  directie met de IB’ers  en bouwcoördinatoren 
(BOZO-overleg) 
- 4 keer een plenaire avond teamvergadering 
(organisatorische/zorg) 
- 2 (mid)dagen voor plenaire teambesprekingen/ studie 
- 9 keer per jaar een bouwvergadering (bovenbouw) 
 
 
 
 
- 5 keer onderbouwbijeenkomst (van 2 ½ uur)   
 
 
-10 overlegmomenten met PBS-team 
- 2 studiedagen PBS 
 

 PR/ Websitebeheer 
Verder invullen, opmaken, vullen van de nieuwe website 
leerkrachten worden betrokken bij het beheer van de 
(eigen) groepspagina (scholing) 

Team 
 
 
Directie/ IB/ 
team 
IB/      
team 
IB/        
team 
Directie/IB/ 
BOCO 
 
 
Gehele team 
 
Gehele team 
Leerkrachten 
groep 4 t/m 8 
(degene die 
werkt op die 
dag) 
Alle 
leerkrachten 
groep 1 t/m 3 
PBS-team 
Gehele team  
 
Gehele team 
 

Juni 2017 
 
 
Planning gaat 
over het 
gehele 
schooljaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug. en juni 
 
 
 
 
 
Okt. Jan. Feb. 
mrt. april 
 
Gehele jaar 
Sep. en jan. 
 
Gehele 
schooljaar 
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Ouders - versterken van de structurele contacten door de school 
/ de personeelsleden met de ouders over de 
ontwikkeling van hun kind 
- bevorderen van ouderbetrokkenheid, middels 
startgesprekken, ouders betrekken bij invoering PBS, 
meer gaan werken met ouderavonden/ panels om 
ouders te horen. 
-ouders uitnodigen ouders tijdens diverse activiteiten in 
o.a. startweek, inloopkwartieren, respectweek. 
 

Directie en 
team 
 
 
 
 
 

Gehele 
schooljaar 
 
 

 Personeel 

 

 

 

Bekwaamheidsdossier, gesprekkencyclus en cao 
 
- verdere implementatie/ aanpassingen van het 
bekwaamheidsdossier met de gesprekkencyclus. 
- verdere implementatie van de actuele cao-zaken. 
- bevordering van de individuele verbinding van 
personeel met de beleidsontwikkelingen in de school en 
de stichting 
-scholing van individuele personeelsleden. (Waaronder 
opleiding pedagogiek, opleiding taal coördinator, 
opleiding coördinator wetenschap en techniek.  

Directie en 
team 
 
 
 
 
 
 
Individuele 
teamleden 
 
 

Gehele 
schooljaar 
 
 
 
 
 
 
Gehele 
schooljaar 

 

Overige plannen 

Vakgebied/ 
Onderdeel: 

Doel: 
 

Door wie ? Periode: 

Brede school  Implementatie ontwikkeling brede school 
(zowel bouw school als samenwerking) 
 
 
Waaronder: 

 Afstemming multifunctionele ruimtes 

 Start, afstemming VVE 

 Afstemming PBS De Imenhof- PBS De Verrekijker 

 Afstemming data-activiteiten 

 Afstemming gemeenschappelijke activiteiten 
 

Met alle 
participanten 
van de brede 
school 
(Imenhof en 
Verrekijker) 

Gehele 
schooljaar 
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PBS jaarplan schooljaar 2017-2018 De Verrekijker 

 

RESULTAATAFSPRAAK ACTIVITEITEN WIE WANNEER Evaluatie 
 

Het basisinterventieniveau (groen) 
schoolbreed is vastgelegd in een 
handboek.  
 
 
Het team werkt volgens dit 
handboek. 

Maken basishandboek PBS 
schoolbreed; bundelen van alle 
afspraken rondom; waarden, matrix, 
belonen, plein, consequentie, data. 
 
Bespreken conceptplan in 
bouwvergaderingen; vaststellen 
plan. 

Janneke/Tamara, 
directie, PBS-team 
 
 
 
PBS-team 

Oktober 2017 
 
 
 
 
November 

Januari 2018 
 

 
 
 
    

Er is inzicht in het 
implementatieproces van PBS en 
de doelen zijn vastgelegd in een 
actieplan. 

Afnemen TFI in PBS-team. Monique en PBS-
team 
 
Monique 

Oktober Januari 
Juni 

 

Er worden wekelijks gedragslessen 
gegeven preventief vanuit de 
jaarkalender door alle 
leerkrachten. 
 
Er worden dagelijks kleine 
gedragslessen gegeven preventief 
en reactief. 

Gedragslessen klas zijn ingepland 
tussen de andere lessen in de 
jaarkalender. 
 
 
Bespreken op bouwvergaderingen 
uitwisselen leservaringen en ideeën 
Herhalen op studiedag. 

PBS-team 
 
 
 
 
Tamara en Janneke 
 
Monique 

Augustus 
 
 
 
 
September 

 
 
 
 
 
Januari 
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Er is een systeem van visualiseren 
van verwachtingen in 
klassensituaties passend bij de 
klasmatrix. 
 
 

Visualisatie groep werkt ideeën uit 
voor visualisatiesysteem waarden 
verwachtingen. 
 
Voorstel gaat naar team 
Uitwerken gekozen systeem. 

Visualisatie groep 
 
 
 
PBS-team 

November Januari  

Ouders zijn actief betrokken bij het 
PBS-proces.  

Ouderavond  of tijdens info avond. 
 
Info nieuwsbrief en website. 
 

PBS-team,  
Monique 
Robert/Edith 
 

Maandelijks in 
de nieuwsbrief 
“in de kijker” 

November 
 
Mei 

 
 
 

Nieuwe leerkrachten en stagiaires 
zijn geschoold  en begeleid in PBS. 

Scholen en begeleiden van nieuwe 
collega’s en stagiaires in het groene 
niveau van PBS. 

Janneke 
 

September November  
 
 

Zij werken bij de start van het 
schooljaar planmatig aan 
groepsvorming in het groepsplan. 
 
Gewenst gedrag wordt bekrachtig 
en beloond  met complimenten en 
tokens ook in de klas. 

De groepsplannen worden bekeken 
bij start schooljaar en in de 
groepsbesprekingen meegenomen. 
 
Scholing september aandacht 
besteden aan tokens. 
Meer inzetten tokens bij realiseren 
van gedragsdoelen in de klas. 

Team en IB 
 
 
 
Monique 
leerkrachten 

September 
November 
Februari  
Juni 
September 
Hele jaar 
 

November 
 
Februari 
 
 
Juni 

 

Het basisinterventieniveau (groen) 
in de klas is vastgelegd in een 
handboek.  
 
Het team werkt volgens dit 
handboek. 

Maken basishandboek PBS in de 
klas; klassenmanagement, inrichting, 
organisatie klas afspraken staan op 
papier; concept plan. 
 
Bespreken conceptplan in 
bouwvergaderingen; vaststellen 
plan. 

Tamara, Janneke, 
directie, PBS-team 
 
 
 
PBS-team 

Najaar Januari  
    



23 
 

 SchoolOndersteuningsProfiel 
Schooljaar 2017-2018 

 
 

 

  

 

Er wordt een eenduidige systeem 
van klassenmanagement en 
hulpvragen gebruikt in alle klassen. 
 
Instructies worden gegeven m.b.v. 
het DI-Model, leerlingen worden 
actief betrokken en gemotiveerd 
bij en voor de les. 

Scholing september. 
Uitwerken in klassenplan. 
 
 
Scholing september 
 
Klassenbezoeken 

Monique 
Team 
PBS-team 
 
Monique 
Team  
IB 

September 
 
November 
 
September 
November 
 

November 
 
 
 
Januari 
Juni 

 

Het team is vaardig in het 
observeren van welbevinden en 
betrokkenheid en de 5 
competenties in Zien. 
Zien is gescoord n.a.v. concrete 
observaties. 
 

Scholing “Zien” 
 
 
 
Groepsplanbesprekingen 

Monique 
Team 
 
 
Leerkrachten IB 

September 
 
 
 
November 
februari 

Oktober 
 
 
 
Juni 

 

Het team is vaardig in de 
basiselementen van PBS in de klas; 
er is teambreed een score van 
meer dan 80%. 
 
Er is een professionaliseringsplan 
voor individuele teamleden, 
groepjes en het team op basis van 
de observaties in de klas. 

Ronde klassenobservaties PBS. 
 
 

IB, directie,  
Tamara en 
Janneke/Nicole 
2e helft schooljaar? 
 
 
PBS-team directie 

Maart/April 
 
 
 
 
 
Oktober 

Juni 
 
 
 
 
 
Juni 
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Het gele en rode interventieniveau 
staat beschreven in een handboek. 
 
IB zijn vaardig in het begeleiden 
van leerlingen, ouders en 
leerkrachten in gele en rode 
interventies. 

Bijeenkomsten voor opzetten geel 
en rood interventieniveau gekoppeld 
aan PBS-vergadermomenten. 
 
 
 
 

Monique en IB 
Nicole 
?? 

19 september 
30 november 
9 maart 
19 juni 

Januari 
 
 
juni 

 

Leerlingen die opvallen met 
patronen in gedrag krijgen na 
analyse een gele of rode 
interventie. 

Starten gele en rode interventies 
waar nodig op basis van data. 

Ib 
leerkrachten 

Najaar 
Hele jaar 

Januari 
 
Juni 

 

Het team is geschoold in de pijler 
samenwerken met ouders en de 
ketenpartners. 

Scholingsdag Monique 
Team 

14 februari Maart  

Het team is geschoold in de 
theorie en praktijk van escalerend 
gedrag. 
Er is een escalatieplan toegevoegd 
aan het consequentiemenu in het 
handboek groen. 

Scholingsdag 
 
 
Ontwikkelen aanpak voor escalerend 
gedrag. 

Monique 
Team 
 
PBS-team 

14 februari 
 
 
April/mei 

Maart 
 
 
Juni 
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AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL 

 


