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Algemene
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Inleiding
In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze
school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Wij hopen dat dit schoolondersteuningsprofiel inzicht geeft in de mate waarin en de wijze
waarop wij de leerlingen van onze school ondersteuning bieden.
Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Afspraken op het niveau van het samenwerkingsverband
			
is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.
OBS De Pijlstaart
Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor alle basisscholen in de regio Utrecht West.
De individuele schoolondersteuningsprofielen worden binnen Passenderwijs gebruikt om tot een
dekkend aanbod binnen de regio te komen.
Jaarlijks meet Passenderwijs in hoeverre de scholen aan de basisondersteuning voldoen en wordt
geëvalueerd of de arrangementen extra ondersteuning moeten worden aangepast om in een
dekkend aanbod te voorzien.
Elke school is vrij een format voor het schoolondersteuningsprofiel te gebruiken.

Missie en visie
van de school

Wettelijk kader
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school
de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs
vastlegt. In dit document beschrijft de school de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde
basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning
de school biedt of wil gaan bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel:
• is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop
ondersteuning vorm wordt gegeven)
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school
• wordt geschreven door de directie van de school, in samenspraak met het team
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld
• dient ter advies voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad

Met vriendelijke groet,
Bert van Diemen
Extra
Ondersteuning

Directeur

Ambitie van de
school
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1. Algemene gegevens van de school
OBS De Pijlstaart

Bezoekadres

Pijlstaartlaan 7

Postcode

3645 GR

Plaats

Vinkeveen

Brinnummer

ET1800

Identiteit van de school

Openbaar

Schoolconcept

Regulier Basisonderwijs

Bestuur

AURO

Directeur

Bert van Diemen

Intern Begeleider

Thessa van den Bergh en Marleen Visschers

Samenwerkingsverband

Passenderwijs (26.04)

oktober (jaar)

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Aantal leerlingen 			
347

Missie en visie
van de school

Naam van de school

2015

De Pijlstaart is een openbare school, waar iedereen welkom is ongeacht maatschappelijke, culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Bij ons is sprake
van een veilig en tolerant schoolklimaat. De woorden 'rust' en 'structuur' typeren de school.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

2. Missie & Visie van de school

Extra
Ondersteuning

- Leren is leuk!
Op de Pijlstaart staat het plezier voorop. Wanneer kinderen naar onze school komen zorgen we voor een
omgeving waarin kinderen veel willen en kunnen leren. De omgeving maken wij uitdagend en sfeervol
en nodigt uit om actief kennis en vaardigheden te verwerven. We willen er voor zorgen dat ieder kind op zijn
eigen niveau succeservaringen opdoet.
- Verschillen
Ieder kind is verschillend en heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Soms zijn onderwijsbehoeften specifiek en
complex. De school kent om die reden een goede zorgstructuur.
- Wat bieden wij de kinderen aan?
We accepteren onze opdracht de kinderen aan het eind van de basisschool en tussendoor tot goede
resultaten te brengen, in eerste instantie op het gebied van taal en rekenen. Een goede afstemming tussen
de leerjaren is daarvoor voorwaardelijk.
- ICT en Engels
Meer specifiek richt de Pijlstaart zich, binnen haar aanbod, op vaardigheden die nodig zijn met het oog op
de toekomst.
- De leerkracht doet ertoe
Op onze school streven we naar betrokkenheid en zelfstandigheid bij onze leerlingen, maar zijn ons bewust
van de cruciale rol van de leerkracht.
- Instructiemodel
Alle leerkrachten gaan uit van eenzelfde instructiemodel. Sommige leerlingen behoeven minder instructie.
Sommige leerlingen krijgen juist verlengde en/ of extra instructie.
- De ouders doen ertoe
In de ontwikkeling van de leerlingen bij ons op school werken we graag nauw samen met de ouders. Zij zijn
immers ervaringsdeskundige.

Ambitie van de
school

> Voor een uitgebreide beschrijving van onze visie en missie verwijzen wij u naar de schoolgids.
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gegevens

3. Basis- en extra ondersteuning binnen de regio

Missie en visie
van de school

De onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te
kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te
komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning.
Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien,
kunnen wij ondersteuning vragen bij samenwerkingsverband Passenderwijs.
De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van
begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort
tot de mogelijkheden.
Binnen ons samenwerkingsverband Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te
bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?
Extra
Ondersteuning

Extra ondersteuning binnen Passenderwijs
De extra ondersteuning wordt binnen onze regio vorm gegeven door middel van
arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het loket van Passenderwijs.
De arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs, het speciaal
basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (voormalig cluster 3 en 4)en toegekend door de
Centrale Toekenningscommissie van Passenderwijs.
Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van
de scholen. De actuele arrangementen zijn beschreven en opgenomen als bijlage bij het
Ondersteuningsplan 2014-2018 (www.passenderwijs.nl).

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Basisondersteuning binnen Passenderwijs
De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt
geboden binnen de eigen school. Binnen onze regio zijn afspraken gemaakt op 5
gebieden (preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van
leerkrachten, ondersteuningsstructuur en handelingsgericht werken). Deze afspraken
geven ‘het wat’ aan. De wijze waarop aan deze basisondersteuning wordt voldaan is de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur (‘het hoe’).
Alle scholen hebben tot augustus 2016 de tijd om de afgesproken basisondersteuning te
kunnen bieden. Tot in ieder geval augustus 2018 kan inhoudelijke ondersteuning vanuit het
Regioteam van Passenderwijs geboden worden, dit ter aanvulling op hetgeen de school
zelf kan bieden.
De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning zijn als bijlage opgenomen bij het
Ondersteuningsplan 2014-2018 (www.passenderwijs.nl).
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Ambitie van de
school

In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in welke mate onze school aan de
basisondersteuning voldoet, hoe wij hier vorm aan geven en waar onze ambities liggen.
Eveneens beschrijven wij wat wij eventueel aan aanvullende ondersteuning kunnen bieden
binnen de basisondersteuning. Ook geven wij aan of wij in staat zijn om extra ondersteuning op
onze school te kunnen bieden.
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Wat kan de school aan ondersteuning bieden?

4.1

Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Algemene
gegevens

4.

Hieronder de afspraken die binnen onze regio zijn gemaakt ten aanzien van de geboden
basisondersteuning binnen de scholen. Als algemene voorwaarde wordt gesteld dat de scholen
over een basisarrangement van de inspectie beschikken.
Missie en visie
van de school

Preventieve interventie
Scholen nemen preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning noodzakelijk
wordt. Dit doen scholen in principe door het bieden van een veilige, gestructureerde leeromgeving
binnen een ondersteuningsstructuur, die gericht is op preventief handelen. De leerkrachten weten wat
ze moeten doen, wanneer situaties om vroegtijdig handelen vragen en kunnen signalen omzetten naar
een handelingsgerichte aanpak.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Bekwaamheid leerkrachten
Leerkrachten kunnen aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het overbrengen
van vaardigheden en kennis, kunnen omgaan met verschillen in ontwikkeling van kinderen, zijn in staat
een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep te creëren, werken effectief samen met
collega’s, ouders en (keten)partners en zijn in staat actief te reflecteren op eigen bekwaamheid.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Aanbod ondersteuning
Scholen zijn in staat ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders middels inzet van expertise en
(incidenteel) onderwijsassistenten, stagiaires en/of vrijwilligers.
De school onderhoudt samenwerking met diverse instanties en partners.
Inzet van instructie kan in enkele gevallen op maat plaatsvinden evenals individuele leerroutes.
Diverse materialen en methoden zijn aangepast op de meest gangbare individuele
onderwijsbehoeften, waaronder onderwijsbehoeften op het sociaal emotioneel gebied en op het
gebied van extra uitdaging.
De school werkt met een protocol voor pesten, dyslexie, dyscalculie en medische handelingen.
De lokalen en fysieke voorzieningen binnen scholen zijn veilig en bereikbaar.

Extra
Ondersteuning

Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te kunnen
bieden. Hiervoor is een intern begeleider in staat gesteld om coördinatie-, signalering-, en
ondersteuningstaken uit te voeren. Daarbij wordt binnen de school op een planmatige wijze de
onderwijsbehoeften van kinderen besproken en draagt de school zorg voor het in- en uitstroombeleid
op basis van regionale afspraken.
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Ambitie van de
school

Handelingsgericht werken
Alle scholen geven de ondersteuning vorm volgens de zeven principes van Handelingsgericht Werken
(HGW).
Deze zeven principes zijn: (1) onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt van het onderwijs, (2)
leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking, (3) leerkrachten zijn in staat aanbod en
onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen, (4) de positieve benadering van leerkrachten naar
kinderen staat centraal, (5) de school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen, (6)
de inzet van de ondersteuning is doelgericht, en (7) ondersteuning vindt systematisch, transparant en
planmatig (opbrengstgericht) plaats.
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Algemene
gegevens

4.2 Basisondersteuning binnen onze school
4.2.1 Voldoen we aan de regionale afspraken?
In dit hoofdstuk vertellen wij in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe wij
vorm geven aan deze regionale afspraken. Jaarlijks wordt de geboden basisondersteuning
door ons geïnventariseerd middels een monitor. In de bijlage vindt u de laatste meting van onze
school.

Missie en visie
van de school

Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de inspectie
vastgestelde basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan de inspectie
geen tekortkomingen heeft vastgesteld, die noodzaken tot verscherpt toezicht. Voldoet
de school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de
basisondersteuning.
A. Onze school voldoet

✔ wel

niet aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.

Arrangement

Basisarrangement

Duur

4 jaar

Evt. opmerkingen

Ja

✔ Nee

Indien ‘nee’ is ingevuld
De volgende onderdelen zijn nog in ontwikkeling

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

B. Onze school voldoet op basis van de monitor aan de vastgestelde basisondersteuning

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Laatste inspectiebezoek 17 juni 2014

Volgens de monitor van april 2015:
1) Het hanteren en uitvoeren van een dyscalculieprotocol.
Extra
Ondersteuning

2) De school bespreekt op een planmatige wijze de onderwijsbehoeften van kinderen.
3) Leerkrachten handelen op basis van individuele verschillen in ontwikkeling van kinderen.

Ambitie van de
school

Het volgende ontwikkeltraject wordt ingezet om te voldoen aan de basisondersteuning
1) Dit punt is in ons kleine en grote IB - netwerk opgepakt en is op dit moment nog in ontwikkeling. Daarbij
houden we de landelijke ontwikkelingen in de gaten.
2) De klassenbezoeken, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen staan twee keer per schooljaar
gepland. De uitvoering en vormgeving hiervan zijn in ontwikkeling; dit kan efficiënter en inhoudelijk wensen
we een grotere opbrengst. Het borgen van de uitkomsten blijft een aandachtspunt. Het streven is deze cyclus
te verbeteren, zodat de systematische besprekingen een meerwaarde worden binnen onze zorgstructuur.
Dit komt overeen met ons huidige jaarplan en ons huidige schoolplan; de basis op orde staat centraal.
3) De lopende verbetertrajecten betreffen veelal het invoeren van nieuwe methodes die differentiatie
bieden. Ook het invoeren van de groepsplannen borgt het geven van onderwijs op drie niveaus.
De vaardigheden m.b.t. het klassenmanagement kunnen nog verder worden verbeterd, zodat leerkrachten
beter kunnen handelen op basis van individuele verschillen in ontwikkeling van kinderen.
Deze speerpunten worden ook beschreven in het schoolplan 2015-2019. Op bladzijde 14 in dit document
wordt ´de basis op orde´ als prioriteit genoemd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar dit
schoolplan (zie website).
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4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning
Wij beschrijven in het onderstaande hoe we de basisondersteuning op school vorm geven.
In de volgende hoofdstukken beschrijven wij wat we hierop aanvullend aanbieden én hoe we
omgaan met arrangementen extra ondersteuning.
•

In het kader van preventieve en licht curatieve interventies bieden wij:
Missie en visie
van de school

✔ een leerlingvolgsysteem, te weten Cito Leerlingvolgsysteem (Cito LOVS)
✔ een kleutervolgsysteem, te weten Kleuterplein
✔ een systeem van afspraken binnen het team, hoe te handelen bij situaties die om 			
vroegtijdig ingrijpen vragen

✔ een manier om problemen vroegtijdig te signaleren, te weten
Methodetoetsen, Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), Sociogram Kanjertraining

•

In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ bieden wij:

een proactief dyscalculieprotocol

✔ een protocol medische handelingen
✔ wij hebben de volgende methodieken ter ondersteuning van de sociaal emotionele 		
ontwikkeling van kinderen

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

✔ een proactief pestprotocol
✔ een proactief dyslexieprotocol

✔ Kanjertraining

✔ Trainingen op maat, aangeboden door Passenderwijs

spelling en rekenen
✔ Technisch Lezen: Goed Gelezen voortgezet lezen, VLL, Connect Lezen, Zuid Vallei
✔ Begrijpend Lezen: Goed Gelezen, Nieuwsbegrip, Zuid Vallei

✔ Spelling: Spelling op Maat, dyslexiebehandelingen zorgverzekeraar, Zuid Vallei

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

✔ wij bieden de volgende methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, 		

✔ Rekenen: Wereld in Getallen, RT buiten de klas

de school’, dit komt neer op ca. 8
•

Ambitie van de
school

gediplomeerde leerkrachten die voldoen aan de functie-eisen
gezamenlijke studiemomenten voor het gehele team
individuele scholingstrajecten
collegiale consultaties door leerkrachten onderling
een gesprekkencyclus gericht op professionalisering
overige, namelijk specialisten binnen het team, zoals gedragsspecialisten en rekencoördinatoren.

In het kader van ‘ondersteuningsstructuur’ bieden wij:

✔
✔
✔
✔

6

uur per week voor 100 leerlingen

In het kader van het realiseren van een ‘bekwaam leerkrachtenteam’ bieden wij:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
•

Extra
Ondersteuning

✔ wij maken gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces
✔ wij hebben naast leerkrachten en intern begeleider beschikking over ‘extra handen in

interne begeleiding voor 8
uur per week voor 100 leerlingen
een interne zorgcommissie, tezamen inzetbaar voor 48
uur per week
structurele bespreking van alle groepen: 2
momenten in het jaar
structurele oudergesprekken: 3
momenten in het jaar
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•

Missie en visie
van de school

✔ meerpartijenoverleg met
✔ Passenderwijs
			
✔ Schoolbegeleidingsdienst
			
✔ Jeugdgezondheidszorg
			
			
Anders, namelijk
✔ samenwerking met de lokale partners in de wijk/gemeente
✔ samenwerking met afdeling leerplicht in het kader van verzuim
✔ kennis van de ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving
✔ kennis van de wijze van doorverwijzing richting (gespecialiseerde) hulp voor 			
kinderen en ouders
Er is een lift aanwezig (indien de school één of meerdere verdieping(en) heeft)
Er is een time-out ruimte
In het kader van het ‘handelingsgericht werken’ heeft de school de volgende elementen succesvol
geïmplementeerd binnen de organisatie:

✔ onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt in het denken en handelen van alle betrokkenen bij
de school
leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking
leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen
de school is gericht op constructieve benadering met betrokkenen
centraal staat een positieve benadering naar kinderen
de inzet van ondersteuning is doelgericht
de ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats

Extra
Ondersteuning

ONTWIKKELING EN GROEI
De Pijlstaart is een groeiende school. Inmiddels telt de school bijna 350 leerlingen, waarmee vanzelf ook het
team groeit. Dit biedt mogelijkheden voor onze school. Zo kunnen we naar verhouding veel werkgroepen
oprichten, die zich op één specifiek gebied kunnen toespitsen. Dit levert mooie successen en opbrengsten
op, zoals Engelse les in de groepen 1 t/m 8 en een wekelijks terugkerend groepsdoorbrekend creatief circuit.
Denk daarbij ook aan een de werkgroep 'taalbeleid'.
Hoewel De Pijlstaart niet voorop loopt op het gebied van onderwijsvernieuwingstrends, zijn de school en het
team continu in ontwikkeling en lopen er verschillende verbetertrajecten (al dan niet onder begeleiding van
een externe instantie).
De school heeft een TopTalent - beleidsplan en de TopTalent - coach in ons midden. Hiermee onderscheiden
wij ons van andere reguliere basisscholen.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Naast bovengenoemd aanbod in het kader van basisondersteuning willen wij ten aanzien
van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten,
ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken onderstaande expliciet onder de aandacht
brengen.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

✔
✔
✔
✔
✔
✔
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school

TOPTALENTEN OP DE PIJLSTAART
Op de Pijlstaartschool vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school
komen om daar, samen met andere kinderen, veel te willen en kunnen leren. Een sfeervolle
en uitnodigende leeromgeving nodigt als vanzelf de kinderen uit om actief, met plezier en
succes aan de ontwikkeling van hun talenten te werken. We willen extra aandacht besteden aan kinderen
met een lager, maar ook met een hoger dan gemiddeld niveau of talent. Bij (hoog)begaafde leerlingen
kunnen net als bij achterblijvende leerlingen problemen ontstaan. Door kinderen uitdaging, persoonlijke
begeleiding en regelmatige omgang met ontwikkelingsgelijken te bieden, kunnen we kinderen met veel
talent maximaal helpen met hun ontwikkeling en problemen voorkomen.
Het team biedt derhalve aan deze leerlingen het compact maken van de leerstof per
groep aan en biedt verdiepings- en verrijkingsstof, waarbij de nadruk ligt op het
ontwikkelen van het leren leren, het samenwerken met andere kinderen, het zelfstandig
werken en met "frustrerende" moeilijke taken kunnen omgaan. We willen op deze manier aan de
competenties van deze kinderen werken door ons te richten op het leerproces en minder te focussen op het
resultaat.
De TopTalentCoach werkt op woensdag buiten de klas, met groepjes (meer)begaafde kinderen. Deze
leerlingen krijgen bijvoorbeeld Spaanse les, schaakles of zij werken op projectbasis. Ook kunnen zij
deelnemen aan een Digitale Plusklas (schooloverstijgend).
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Naast de vaststaande regionale afspraken zijn er scholen die aanvullend op de
basisondersteuning iets extra’s bieden.
In onderstaande beschrijving geven wij als school weer wat wij daadwerkelijk aanvullend bieden
op de vijf elementen van de basisondersteuning.
Ambities van onze school worden in het volgende hoofdstuk geformuleerd.

UITVOERING BASISONDERSTEUNING:

ARRANGEMENT BUITEN BASISONDERSTEUNING:

Op dit moment doen wij ook ervaring op met het begeleiden van leerlingen met Nederlands als tweede taal
(NT-2 kinderen) en vluchtelingenkinderen.
Hoewel RT vaak gezien wordt als oplossing voor kinderen die individuele aandacht nodig hebben en wij dit
ook buiten de groep willen blijven bieden, streven we wel naar een verandering binnen onze zorgstructuur
t.a.v. individuele aandacht. De RT 'er draagt nu ook zorg voor het voortzetten van de individuele aandacht
binnen de groep en begeleidt de leerkracht hierbij. Tevens overwegen wij binnen de RT een andere structuur
aan te brengen.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Daarnaast streven we naar het mogelijk maken van de uitvoering van arrangementen binnen de school
middels meerdere individuele contactmomenten in de week. Dit vereist flexibiliteit van het team.
Doordat er expertise de school inkomt ontwikkelt het team en nemen zij delen van de expertise en kennis
over. Dit bevordert de professionaliteit en mogelijkheden van het team.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Binnen de basisondersteuning is er ruimte kinderen individueel te helpen d.m.v. remedial teaching (RT) buiten
de klas, naast de individuele aandacht en verlengde instructie binnen de groep.
Het team is trots op de RT die, buiten de klas, wordt gegeven door een daarvoor opgeleide collega. De
school investeert hier dan ook duidelijk zichtbaar in en streeft naar het behouden van deze dienst.
Dit maakt het mogelijk meer leerlingen binnen onze school te houden:
- leerlingen met een eigen leerlijn, wanneer er bijvoorbeeld een advies ligt met een SBO - doorverwijzing of
wanneer er sprake is van een aangetoonde, niet meer in te halen, leerachterstand
- leerlingen met lees- spellingproblemen en/ of (ernstige) dyslexie
- leerlingen met rekenproblemen

Missie en visie
van de school

Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning,
bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken het
volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning

Algemene
gegevens

4.3 Wat biedt school aanvullend op de basisondersteuning?

Extra
Ondersteuning
Ambitie van de
school
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Extra Ondersteuning

Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra
ondersteuning van Passenderwijs om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school

Dit geldt voor de volgende leerlingen:

Dit is een globale opsomming. Uiteraard wordt iedere situatie individueel bekeken.
Wel is het streven de groepsgrootte maximaal 30 leerlingen te laten zijn.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

- leerlingen met hardnekkige leesproblemen
- leerlingen met hardnekkige rekenproblemen
- leerlingen met taal - spraakproblemen
- leerlingen met kenmerken binnen het autistisch spectrum, zodanig dat het team handelingsverlegen is
- leerlingen met een aangetoonde, niet meer in te halen, leerachterstand. Deze leerlingen krijgen een eigen
leerlijn.
- leerlingen die meer- tot hoogbegaafd zijn en begeleiding nodig hebben in het omgaan hiermee
- leerlingen met behoefte aan kort durende afwisselende taken en een gestructureerde omgeving
- vluchtelingenkinderen
- leerlingen met complexe problematiek en (meerdere) gediagnosticeerde stoornissen en/of
ontwikkelingsachterstanden
- leerlingen met lichamelijke beperkingen

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

ARRANGEMENTEN:
In eerste instantie ontvangen de onderstaande leerlingen onderwijs binnen de school zonder een beroep te
doen op de arrangementen van Passenderwijs.
Indien nodig wordt er samen met ouders, de keuze gemaakt om een arrangement aan te vragen.

Missie en visie
van de school

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief
en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen.
Onze school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband.
Passenderwijs biedt Extra Ondersteuning aan in de vorm van arrangementen. Deze worden
ingezet binnen het regulier en speciaal (basis) onderwijs.
De arrangementen worden aangevraagd bij het Loket en beoordeeld aan de hand van de
onderwijsbehoeften van het kind of de groep. De toekenning vindt centraal plaats door de
Centrale Toekenningscommissie van Passenderwijs. Het actuele aanbod van arrangementen is te
vinden op www.passenderwijs.nl.

Algemene
gegevens

5.

Extra
Ondersteuning

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een school voor Speciaal
(Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra ondersteuning binnen de school te
bieden

6

Ambitie van de
school

Als school hebben we de plicht de onderwijsbehoeften van iedere leerling grondig te onderzoeken en in
kaart te brengen. Voor iedere leerling willen we dan ook nauwkeurig kunnen bepalen of de school een
passende vorm van onderwijs kan bieden en aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen.
Deze leerling moet zich maximaal kunnen ontwikkelen naar zijn/ haar mogelijkheden.
Indien wij mogelijkheden voor de leerling zien maken wij samen met de betrokken partijen de keuze om de
leerling bij ons op school onderwijs te laten volgen.
Indien we geen mogelijkheden zien of dat in een later stadium blijkt dat er voor de leerling een passendere
onderwijsplek is, verwijzen wij de leerling.
Bovenstaand kan het geval zijn bij leerlingen met:
- een oppositionele gedragsstoornis
- meervoudige handicaps
- een visuele beperking
- een ernstige communicatieve beperking
- een complexe verstandelijke / lichamelijke beperking
- ernstige ontwikkelingsproblemen
- psychiatrische problemen
- of een combinatie van één van bovenstaande
Vanzelfsprekend zijn de keuzes afhankelijk van de intensiviteit en de complexiteit van de beperkingen.
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Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we de
komende periode willen realiseren.

Algemene
gegevens

6. Ambities van de school

Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn

Daarnaast willen wij meer plek kunnen geven aan leerlingen met een lichamelijke beperking en hen kunnen
voorzien in hun onderwijsbehoeften door de gewenste aanpassingen te bieden.

Op dit moment kunnen wij leerlingen met een eigen leerlijn op één vakgebied goed begeleiden en voorzien
in hun onderwijsbehoeften.
In de toekomst zouden we dit willen uitbreiden; ook leerlingen met een eigen leerlijn op meerdere
vakgebieden willen wij kunnen bedienen binnen ons onderwijsaanbod. Het gaat dan om achterstanden die
zijn aangetoond middels een onderzoek en waarvan vaststaat dat deze leerachterstanden niet meer in te
halen zijn.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn

Missie en visie
van de school

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de ervaringen die wij tot nu toe hebben zouden wij ons
verder willen ontwikkelen in het NT2 - onderwijs en onderwijs aan vluchtelingenkinderen (kennis en materiaal).
In eerste instantie heeft het bieden van een veilige, vertrouwde omgeving en relationele band prioriteit. Dit is
een sterke kant van onze school, onze directeur en onze leerkrachten. Ook zijn het dorpse karakter van de
school en de gewenste sociale controle in het dorp stimulerende factoren.
Daarbij zal er de komende jaren veel behoefte zijn aan het opvangen van deze kinderen.
De Pijlstaart is maatschappelijk betrokken en wil graag een bijdrage leveren aan deze huidige problematiek.

Extra
Ondersteuning

Op dit moment lopen er verschillende verbetertrajecten t.a.v. gedifferentieerd onderwijs.
Onze ambitie is in het schooljaar 2017-2018 leerlingen met meerdere individuele leerlijnen te kunnen
begeleiden en maximaal te laten ontwikkelen op hun eigen niveau.
Dit betekent dat de intern begeleiders het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) zullen moeten aanscherpen
en tot routine zullen moeten maken. Het structureel bijstellen en bespreken van het OPP zijn
aandachtspunten binnen de huidige zorgstructuur.
Ook zal dit tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid nieuwe materialen aangeschaft moeten
worden. Op dit moment beschikken we al over enkele alternatieve methodieken, zoals Rekenwonders
(Singaporees rekenen), Dartel, Spelling in de Lift, de Zuid Vallei, SQULA en Montessori materialen.

Ambitie van de
school

Dit betekent voor het leerkrachtenteam
De leerkrachten zullen zich in eerste instantie het directe instructie model meer eigen moeten maken, zodat
er meer ruimte ontstaat binnen de groep voor individuele aandacht.
Daarnaast zullen zij de kennis van de leerlijnen moeten uitbreiden.
Zij moeten in staat zijn flexibel te handelen naar onderwijsbehoeften en met kennis van de leerlijnen het juiste
onderwijsaanbod te geven, dit zonder vast te houden aan een methode. Zij zullen moeten durven;
schrappen, sprongen maken of juist weer ver terug te gaan. Kennis van de leerlijnen is essentieel om hier zelf
het juiste aanbod te kunnen bepalen en eigen materialen daarvoor in te zetten.
De leerkrachten zullen meer bekend gemaakt moeten worden met OPP's en in de toekomst meer betrokken
zijn bij het opstellen en bespreken van het OPP met leerlingen en hun ouders. Onder leiding van IB zal hier
scholing voor nodig zijn.
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Algemene
gegevens

Bijlagen
Aan dit schoolondersteuningsprofiel voegen wij relevante bijlagen toe. U kunt in de
inhoudsopgave zien welke bijlagen dit zijn. U kunt ze vinden op de volgende plek
1) Monitor Basisondersteuning april 2015
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