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Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening 

	

 
 

	

 
 

Kengetallen  
Leerlingenaantal (01-10-18) 123 
Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 1 Aantal lln 1,2: 0 
 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Aantal sbo-verwijzingen 1   
Aantal verwijzingen so cl. 1    
Aantal verwijzingen so cl. 2    



Aantal verwijzingen so cl. 3   1 
Aantal verwijzingen so cl. 4    
Aantal leerlingen AB cl. 1    
Aantal leerlingen AB cl. 2 2  1 2 
Aantal leerlingen AB cl. 3 1  2 2 
Aantal leerlingen AB cl. 4 2 2 1 
 
Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief, 
2018- 2019 
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Uitstroom naar VO 2016 2017 2018 
Voortgezet so 

     

 

     

 

     

 
Praktijk onderwijs 

     

 

     

 

     

 
VMBO BB 

     

 

     

 

     

 
VMBO K 5 4 4 
VMBO T 15 14 8 
HAVO 8 9 6 
VWO 7 3 8 
 
 

Preventieve en licht curatieve interventies 
Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie ja 
Extra begeleiding voor leerlingen met dyscalculie ja 
Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op 
leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie 

ja 

Toegankelijkheid schoolgebouw voor leerlingen met een rolstoel ja 
Programma(‘s) voor de aanpak van gedragsproblemen ja 
Pestprotocol ja 
Protocol voor medisch handelen ja 
 
 

Onderwijsondersteuningsstructuur 
Beschikbaarheid intern begeleider ja 
Beschikbaarheid remedial teacher nee 
Zorgteam in de school nee 
Naam leerlingvolgsysteem CITO 
10 minuten gesprekken ja 
Ouderbezoeken indien nodig ja 
Bij alle leerlingen ouderbezoeken tenminste 1x per jaar nee 
 
 

Planmatig handelen 
Werken met handelingsplan, plan van aanpak of 
ontwikkelingsperspectief 

ja 

De school betrekt ouders bij het opstellen van een plan ja 
De school werkt met groepsplannen nee 
 
  



 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning 

 
Datum laatste inspectierapport 

     

 
 
Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 
Onderwijsleerproces De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt 

en houden de leerlingen taakbetrokken 
 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de 

leerstof 
 

    

 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 
 

    

 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten 

    

 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking  
en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling  
tussen de leerlingen 

 6.1 De leraren stemmen de aangeboden 
leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 

    

 6.2 De leraren stemmen de instructie af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

    

 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten 
af op verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 

    

 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

    

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leraren volgen systematisch de vorderingen van  
de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem 
van genormeerde instrumenten en procedures voor 
het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van 
de leerlingen. 

    

 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch 
de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

    

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen  
extra ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen 
ondersteuning nodig hebben. 

    

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde 
gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 
voor de zorgleerlingen. 

    

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit.     
 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van 

de ondersteuning. 
    

 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking 
met ketenpartners waar noodzakelijke interventies 
op leerlingniveau haar eigen kerntaak 
overschrijden. 

    

 
  



Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
Op onze school is meer dan gemiddelde 
expertise beschikbaar m.b.t. het 
onderwijsaanbod aan kinderen met extra 
onderwijsbehoeften als gevolg van: 

 
 

Toelichting 

Spraak- taalproblemen nee Er is veel expertise/ ervaring op school op dit 
gebied. 

Dyslexie ja dyslexiecoach 
Dyscalculie ja rekencoördinator 
Motorische beperkingen ja MRT 
Zieke kinderen nee  
ZML-kinderen nee  
Auditieve beperkingen nee  
Visuele beperkingen nee  
Gedragsproblemen nee Er is veel expertise/ ervaring op school op dit 

gebied 
ADHD nee idem 
Autisme nee idem 
MCDD nee  
ODD nee  
Jong risicokind nee  
Anderstaligen nee  
Hoogbegaafdheid ja plusgroepcoördinator 
SVIB nee  
Logopedie ja Screening door logopedist 
Fysiotherapie nee  
Anders, nl Ons team heeft veel expertise en onderwijservaring om het 

onderwijsleerproces vorm te geven. 
 

Specialisten 
De school beschikt in de vorm van één of meer personen over 
 Enigszins Gedeeltelijk Volledig 
Gedrags specialist    
Taal/lees specialist  x  
Reken specialist   x 
Hoogbefaafdheidsspecialist  x  
Andere specialist, nl Cultuurbegeleider  x  
 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 

Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) apart 
les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het? 
 
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij een plusgroep. 
 

Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding  
van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
Gebouw Toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers, open 
deuren. 

 

Schoolomgeving Schoolplein met een 
natuurlijke speelomgeving. 

Toegankelijkheid voor auto’s 

Leerlingpopulatie Regulier, gemêleerd   
Teamfactoren Veel expertise en ervaring  
Leerkrachtfactoren idem  
Anders   
 

Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en 



hoe? 

Muziekimpuls, dit is een drie-jarig traject. We zitten in het tweede jaar. 
Verdieping van ons thematisch onderwijs. We stemmen de projecten van Alles-in- 1 in de groepen 
5 t/m 8 op elkaar af. We werken hierbij groepsdoorbrekend.  
 
 



 


