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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen een passend onderwijsaanbod en
ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen biedt. Het aanbod,
de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. In het
samenwerkingsverband waarvan de school deel uitmaakt is vastgesteld welk niveau van basisondersteuning door de
school geleverd dient te worden om in deze behoefte van kinderen te kunnen voorzien. De besturen die aangesloten
zijn bij SWV de Meierij hebben gemeenschappelijke bepaald wat zij onder basisondersteuning verstaan (zie WOOT,
2013)1. Vanuit de wet zijn scholen verplicht aan te geven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden boven op de
ondersteuning die als minimum binnen het samenwerkingsverband is afgesproken.

Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het vereiste niveau van
basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de schoolondersteuningsprofielen omschrijven zij hoe
zij vormgeven aan de basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de
school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.

SOP vervullen voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en toekenning arrangementen.
Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp van het SOP worden gemotiveerd dat de school niet kan voldoen
aan specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen. Het SOP vervult in dergelijke situaties een
belangrijke rol in de motivatie van weigering toelating.

De scholen van regio midden van het samenwerkingsverband werken met een uniform format voor het
schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld middels dit format. Deze versie van het
SOP is bedoeld voor uitwisseling op wijkniveau, interne kwaliteitszorg van scholen/ besturen, externe verantwoording
én op aanvraag voor ouders. De beschrijvingen in dit SOP worden jaarlijks geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per
wijk een eenvoudiger leesbare publieksversie voor ouders beschikbaar nadat deze versie door de scholen is
goedgekeurd. Deze wordt op wijkniveau uitgegeven.

SOP’s dienen worden vastgesteld door de MR. Voor onderhavige SOP is dat gebeurd 9 juni 2021.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens
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Naam Het Rondeel

Straat + huisnummer Acaciasingel 77
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Teamleider Kwaliteitszorg Patricia van Sambeek  

Samenwerkingsverband De Meierij Contactpersoon: Rianne Popelier 
Nummer: 21457

Bevoegd gezag  Nummer 41672

Bevoegd gezag Stg. Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch eo

2.2 Wat is basisondersteuning

SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat dat minimaal mag worden verwacht van
álle scholen binnen het samenwerkingsverband. Basisondersteuning is het geheel van preventieve (om iets te
voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de
school (in en om de groepen en binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd. Dat begint met het
onderwijsaanbod dat de scholen voor alle leerlingen verzorgen. Dat aanbod dient aan eisen van basiskwaliteit te
voldoen. Daarnaast wordt onderstaande set eisen aan scholen gesteld.

Scholen zijn in staat leer- opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te signaleren, te screenen en de
ontwikkeling van deze problematieken te volgen (monitoren).
Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor kinderen met leerproblemen. Hiervoor maakt elke
basisschool gebruik van protocollen.
Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor kinderen met meer of minder dan
gemiddelde intelligentie;
Scholen beschikken over een aantoonbare aanpak die gericht is gericht op:
het voorkomen van gedragsproblemen.
Het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en pedagogische veiligheid);
Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig overdragen van kinderen naar andere
scholen;
Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Tevens beschikken scholen over
aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen.

Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht aanbod gericht op specifieke
gericht op specifieke kindkenmerken. Deze structuur en het aanbod kindkenmerken is omschreven in het hoofdstuk 
Organisatiestructuur  en  Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning gericht op specifieke kindkenmerken.  

Bijlagen

1. Niveaus van ondersteuning SWV de Meierij Po

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

leerkrachten met een kritische oplossingsgerichte
blik
open professionele familiecultuur
begeleiding nieuw personeel
intrinsiek gemotiveerd personeel
protocollen op orde
nieuwe taal- en leesmethoden
verwerking met Gynzy
ondersteuningsplan is geactualiseerd
meubilair aangepast aan
ondersteuningsbehoeften van leerlinge.
Goede werkplek personeel

team met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar
feedback geven en ontvangen
werkdruk in kader ondersteuning van leerlingen
eigenaarschap; niet durven loslaten
ondersteuningsstructuur in buitenschil school
blijft punt van aandacht

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

benutten van elkaars kwaliteiten
aantrekkelijkheid gebouw en ruimten
KCM; tevreden leerlingen (rapportcijfer 8.6)
versterken IB-structuur per leerplein
versterken zorgroute
groepsoverstijgend werken
voldoende devices
pilot zorg in de klas (jeugdwet)

wijkproblematiek
kindcentrum; 2 gescheiden organisaties
gebruik aan onderwijzend personeel (klas,
arrangement & werkdrukregeling)
grenzen aan passend onderwijs
(te) veel gezichten per leerling & groep
verschillende werkwijze van externen

Aandachtspunt Prioriteit

De samenwerking leidt tot een constructieve communicatie: vroegtijdig signaleren, samen
analyseren wat nodig is, samen doelen formuleren en samen creatieve oplossingen zoeken.

gemiddeld

De leerkrachten hebben de regie in de ondersteuning aan de groep en individuele leerlingen
en formuleren op basis van de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen
hun persoonlijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelambitie.

gemiddeld

De leerkrachten hebben de regie in de ondersteuning aan de groep en individuele leerlingen
en formuleren op basis van de onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen
hun persoonlijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelambitie.

gemiddeld

De school realiseert voor leerlingen met dyscalculie een aanbod dat leerlingen ondersteunt
conform het dyscalculieprotocol en hen ondersteunt in hun totale ontwikkeling en blijvend
afstemt op de beperkingen die dyscalculie met zich meebrengt.

gemiddeld

De school realiseert voor leerlingen met dyslexie een aanbod dat leerlingen ondersteunt
conform het dyslexieprotocol, hen ondersteunt in hun totale ontwikkeling en blijvend afstemt
op de beperkingen die dyslexie met zich meebrengt.

gemiddeld

De school heeft inzicht in de taalontwikkeling van leerlingen in de voorschoolse periode,
stemt het aanbod af op dit niveau en creëert een stimulerende taalomgeving voor de
kinderen.

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de ontwikkelbehoeften
van leerlingen met een hoger IQ (hoger dan 130) anderzijds.

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de ontwikkelbehoeften
van leerlingen met een lager IQ (tot 80).

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de sterke en zwakke
kanten van het intelligentieprofiel van het kind.

hoog
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Bijlagen

1. vragenlijsten SOP team nov 2020

3.2 Ambities

Bij Het Rondeel (Ato-scholenkring) willen we dat kinderen kunnen
opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol
zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan.
We hebben aandacht voor de ontwikkeling van de
basisvaardigheden. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van
basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de
samenleving. Daarom dagen wee kinderen uit om nieuwgierig te zijn
en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de anders. We leren
hen te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met
veranderingen. 

Dit willen we bereiken vanuit onze kernwaarden: Verbinding,
Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie & Eigenheid. 

Ambities

1. Oog voor de ander en de wereld om je heen

2. Creatief denken en verwonderen

3. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen

4. Durven kiezen en anders durven zijn

Bijlagen

1. Poster Koersplan ATO

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We
geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal drie
subgroepen: een basisgroep, een instructie onafhankelijke groep en
de verlengde instructie groep. 
Voor de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen doen wij
dit groepsdoorbrekend. Wij hebben in iedere groep meer dan 3
niveaus te bedienen. Met groepsdoorbrekend werken kunnen wij
beter onderwijs geven, passend bij de zone van naaste
ontwikkeling, en daarnaast gedifferentieerd lesgeven in drie
subgroepen.

Het komt voor dat een leerling niet goed mee kan komen in het basisaanbod van de groep en het groepsdoorbrekend
werken, dit kan zijn over de gehele linie of bij een bepaald vakgebied. Deze leerling krijgt dan een eigen leerlijn. Dit
kan zijn 
wanneer een leerling een IQ onder de 80 heeft en/of niet genoeg in ontwikkeling komt. De leerlijnen worden gevolgd
vanuit de CED-leerlijnen of Passende Perspectieven. Hoe de lesstof passend wordt aangeboden en aan welke doel
er wordt gewerkt is beschreven in het arrangementsplan van de leerling. Op dit plan kunnen ook kinderen meeliften. 
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Wij schrijven dan voor deze lln een OPP met aanhangend een arrangementsplan.  
De extra ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. Wanneer externen de
ondersteuning verzorgen zal dit ook zoveel mogelijk in de groep plaats vinden.

Wij hebben in het zorgoverzicht beschreven in welk niveau van basisondersteuning de lln. zit. Dit om ook de
zorgzwaarte per groep in beeld te hebben. De IB-er vertaalt dit naar de zorgzwaarte die wij bijhouden in WMK vanuit
Parnassys. 

Aandachtspunt Prioriteit

Groepsdoorbrekend werken hoog

Werken op eigen leerlijn op een vakgebied of over de hele linie hoog

De leerlijnen worden gevolgd vanuit de CED-leerlijnen of Passende Perspectieven. hoog

Zorgoverzicht up to date hoog

Bijlagen

1. Zorgoverzicht Het Rondeel
2. Onderwijsbehoeften Het Rondeel

4.2 Organisatie ondersteuningsstructuur

Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd
In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de school beschreven waarbij steeds
wordt aangegeven op welk niveau in de school ondersteuning wordt geboden. Hierbij worden vijf niveaus
onderscheiden, t.w.: (1) Door de leerkracht in de klas, (2)  Zoals 1 aangevuld met extra oog op specifieke
ondersteuningsbehoefte van lln. (3) In de klas met hulp van collega’s uit de school,  (4) Buiten de klas, (5) Met hulp
van externen van buiten de school, c.q. het eigen bestuur of wijk. Indien expertise van het samenwerkingsverband of
andere ketenpartners noodzakelijk is wordt gesproken van extra (zware) ondersteuning. (ondersteuningsniveau 5).
Nb. In bijlage 1 is een omschrijving opgenomen van de 5 niveaus vanuit het perspectief van de leerling.

In de onderwijsplannen is basisondersteuning niveau 1,2,3 uitgewerkt per vakgebied. 

Bijlagen

1. Onderwijsplan rekenen

4.3 Basisondersteuning en e.o. gericht op leer- en ontwikkelingsproblemen

Wij werken binnen de school met een dyslexieprotocol en een dyscalculieprotocol. 
Wij werken groepsoverstijgend voor de vakgebieden, rekenen, begrijpend lezen en voor een enkeling ook op het
vakgebied spelling. Om kinderen onderwijs te geven passend bij de zone van naaste ontwikkeling. 
Leerlingen met een laaggemiddeld intelligentie werken met een eigen leerlijn. (CED-leerlijn of Passende
Perspectieven) Wij laten kinderen niet doubleren wanneer de lesstof te moeilijk is. Wij passen de lesstof aan, passend
voor de leerling.
Wij werken met een rijk taalaanbod om de woordenschat te stimuleren en uit te breiden. Dit in samenwerking met
Kentalis (taalcentrum) visueel en spelenderwijs taal aanbieden.
Binnen de wijk kunnen kinderen met een hoog gemiddelde intelligentie passend aanbod krijgen met een passende
Peers-groep.
Binnen de school krijgen kinderen passend aanbod in het Brein atelier.
Creatieve vakken worden aangeboden tijdens de ateliers. Dit wordt gegeven door eigen leerkrachten en experts
vanuit de gemeente.
Burgerschap wordt in de groepen 7-8 ontwikkeld in samenwerking met IMC basis.
Extra ondersteuning voor leerlingen uit groep, richting het V.O wordt gegeven in samenwerking met Lyceo.
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4.4 Basisondersteuning en e.o. gericht op kindkenmerken op het gebied van werkhouding

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kunnen aanpassingen in het onderwijsaanbod of de manier van
werken worden gedaan:
Leerlingen die moeite hebben om zich te concentreren kunnen gebruik maken van een koptelefoon of een Study
buddy.
Kinderen die moeite hebben met stilzitten, kunnen een wiebelkussen gebruiken.
Kinderen die veel friemelen kunnen een Tangel gebruiken.
Voor leerlingen die medicatie op school innemen, hebben we een medicijnprotocol. Dit wordt geregistreerd in
Parnassys.
Voor leerlingen die positieve feedback extra nodig hebben, hebben wij een complimententeller.
Ook werken wij met groepsbeloningen en/of groepsdoelen. 

Zelfstandig werken wordt aangeleerd middels vaste structuren, bij de kleuters de ketting en kleurenklok en in groep 3-
8 het blokje, stoplicht en time-timer de uitgangspunten zijn.
Wij werken volgens de methodiek van Meichenbaum om leerlingen te leren structureren en grip te hebben op het
zelfstandig werken bij ons genoemd Ronnie Rondeel.
De ‘hand van vijf’ en coöperatieve werkvormen ondersteunen leren van en met elkaar.
Leerlingen worden gestimuleerd op het gebied van doorzettingsvermogen. 
Leerlingen geven aan dat ze het lastig vinden interne en externe prikkels te negeren. Aandachtspunten komen voort
uit WMK, april 2021

Aandachtspunt Prioriteit

Ik voorkom (...) dat mijn schoolwerk zich opstapelt gemiddeld

Ik kan (...) andere (ook leuke) dingen bewaren voor later (voor na mijn [school]werk) gemiddeld

Bijlagen

1. Lessencyclus Ronnie Rondeel Taakwerkhouding

4.5 Basisondersteuning en e.o. gericht op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling
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Vanuit de methodiek Vreedzame school (https://www.hetrondeel.nl/onze-school/de-vreedzame-school/ )wordt er
dagelijks gewerkt aan een veilig schoolklimaat. Dit is ook duidelijk terug te zien in onze groepen.

De leerkrachten bij ons op school kunnen de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen uit DSM-V
signaleren. Ze kunnen een hulpvraag formuleren en daarop volgend een beginnende aanpak opstellen en toepassen.
(dit alles evt samen met het zorgteam)

Leerlingen die bij ons op school een psychische stoornis hebben krijgen hiervoor passende ondersteuning. Zo kunnen
zijn gebruik maken van de middelen die beschreven staan onder het kopje werkhouding. Daarnaast passen wij zo
goed mogelijk de handelingsadviezen toe vanuit de onderzoeksbureaus en stemmen regelmatig af met ouders.

Leerlingen met een psychiatrische stoornis wordt met name de mogelijke hechtingsproblematiek gesignaleerd. 

Naast ons eigen aanbod van Tim en Flapoor en Wish biedt het Regionaal trainingscentrum verschillende trainingen
aan op het gebied van faalangst, Rots en Water, Brusgroep, Kopp-groep ect.

De training Leer Samen Spelen met Tim en Flapoor wordt gegeven aan een groep van 6 tot 8 kinderen in de leeftijd
van 6 tot 9 jaar. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. De training wordt op school
gegeven. Elke bijeenkomst behandelt een deelaspect van de sociale vaardigheden. Het kind, dat in aanmerking komt
voor de sociale vaardigheidstraining, wordt op basis van een aantal kenmerken geselecteerd door de leerkrachten,
trainers van de training en de IB-er. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om toestemming te geven voor
deelname. Daarna krijgen ze informatie over de training omdat de vaardigheden ook thuis geoefend moeten worden.

De training leert de kinderen sociale vaardigheden zoals:
-elkaar aankijken;
-om de beurt praten;
-samen spelen;
-grenzen aangeven, nee durven zeggen;
-omgaan met spelregels;
-positief kijken naar jezelf, je mag er zijn;
-contact maken en onderhouden met leeftijdsgenoten;
-elkaar respecteren

De training is bedoeld voor kinderen die:
-verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet goed durven uiten, of zichzelf niet durven laten zien;
-een negatief zelfbeeld of een laag gevoel van eigenwaarde hebben;
-die weinig of geen vrienden hebben;
-vaak worden geplaagd; -zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenoten;
-veel ruzie hebben of regelmatig vechten;
-sterk over zich heen laten lopen;
-veel alleen spelen;
-weinig initiatief nemen in het contact met anderen;
-vaak klagen over hoofdpijn, buikpijn;
-in contact met anderen steeds lichamelijk gespannen zijn;
-veel opscheppen, zichzelf overschreeuwen;
-moeite hebben met omgaan met grenzen, zowel te weinig grens aangevend als grensoverschrijdend gedrag  

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 6. De voorbereidende lessen, 10 in totaal, worden
gegeven door de eigen groepsleerkracht. De praktijklessen, 8 in totaal, worden gegeven door een speciaal opgeleide
trainer van de school en een externe trainer/professional. De jongens en de meisjes krijgen van de trainers
gescheiden les. Dit wordt gedaan omdat beide groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen effectiever
zijn. De lessen van de groepsleerkracht worden wel aan de hele groep tegelijk gegeven. Bij de lessen horen
werkbladen voor de kinderen. Hierin staan opdrachten die ze op school of als huiswerk maken.
In de lessen staan o.a. de volgende thema’s centraal: Stevig staan; Grenzen aangeven; Pesten; Lichaamstaal;
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Groepsdruk; Hulp vragen; Machtsmisbruik; Fysieke zelfverdediging; Zelfvertrouwen.
Het programma wordt afgesloten met een presentatie waarin kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. De kinderen
krijgen dan ook allemaal een diploma. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te
zijn. Tevens wordt er voor de start van het programma een bijeenkomst gehouden, waarbij informatie gegeven wordt
over de inhoud van WIsH.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen jaarlijks een herhalingsles van de WISH-training. Vaak in de start van het
schooljaar. 

4.6 Basisondersteuning en e.o. gericht op kindkenmerken op het gebied van specifieke
gedragskenmerken

Alle leerkrachten zijn geschoold, hoe leerlingen te ondersteunen met specifieke gedragskenmerken. Middels de
opleiding arrangeren door classificeren van Zuiderbos/Herlaarhof. 3x per jaar wordt de kennis tijdens
intervisiemomenten uitvoerig toegepast.
Daarnaast zijn er verschillende middelen beschikbaar om leerlingen hierin te ondersteunen.
In de groepen wordt gewerkt met beloningssystemen om het gedrag positief te beïnvloeden, in samenspraak met de
Gouden regels van Het Rondeel.
De groepen zijn prikkelarm ingericht met alleen de noodzakelijke ondersteunende materialen aan de muur. Waar
leerkrachten werken met vaste structuren en routines.  Om zo leerlingen een gevoel van veiligheid en
voorspelbaarheid te bieden. Daarnaast zijn er rustige en prikkelarme werkplekken, Study buddy en geluiddempende
koptelefoons, time-out voorziening in de huiskamerklas, kindvriendelijke literatuur, individuele ondersteunden
gesprekken met de leerkracht, werken met aan eigen doelen. (Kids Skills)
De gedragsspecialist binnen de school kan gerichte adviezen doen aan leerkracht, leerling en ouders.
Als school krijgen wij nog wel eens te maken met gecompliceerde gedragsmatige groepen, met name leerlingen met
hechtingsproblematiek zijn moeilijker te ondersteunen in hun gedrag.

Wij werken met het fasemodel van gedrag, binnen 5 fases wordt het gedrag gevolgd van de leerling. Iedere leerling zit
in fase 1. Wordt gedrag negatief ontwikkeld dan kan de leerling afschalen naar fase 2, fase 3 etc. Bij iedere stap is er
beschreven wie er vanuit het MT/zorgteam inspringt om het gedrag van de leerling positief te keren/stimuleren. Is het
gedrag positief veranderd dan schaalt de leerling op in de fase, fase 3-fase 2.

Het fasemodel van gedrag is een onderdeel uit het protocol gedrag. (https://stichtingato-live-
bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/c9/01/c901cb32-1925-4dd8-b8e9-
8db05474dc7b/protocol-gedrag-het-rondeel-20191007.pdf)

Bijlagen

1. Fasemodel gedrag

4.7 Basisondersteuning en e.o. gericht op kindkenmerken in het domein van de thuissituatie

Wij als school zijn in staat om problemen in de thuissituatie te signaleren. Echter speelt er in onze wijk veel (ook
achter de voordeur) waardoor wij niet alles gesignaleerd krijgen en goed moeten samenwerken/communiceren met
het wijkteam.  

Wij proberen als team ouders te zien en te ondersteunen, dit alles in het belang van de leerling. Zo staan er dagelijks
3 collega’s aan de poort om signalen van de thuissituatie op te vangen. Tweemaal per week staat ook de
opvoedondersteuner vanuit het wijkteam aan de poort om laagdrempelig contact te leggen met ouders. Hieraan
volgend is de ouderkamer waar ouders samen komen en hun vragen/verhalen met elkaar kunnen delen.

Een wens van ons als school is dat de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werkster ook laagdrempelig
zichtbaar zijn binnen de school.

Wanneer er signalen worden opgevangen, worden deze besproken met ouders. Ouders worden dan veelal verwezen
naar de medewerker van het Doorbraakthema. Zij is de schakel tussen school en zorg. 
Mocht er een ondersteuningsvraag blijven kan deze gesteld worden in de kindbespreking.

In overleg met ketenpartners en met name het Centrum voor Jeugd en Gezin zal een aanpak moeten worden
opgesteld en uitgevoerd. Deze aanpak zal in ieder geval moeten voorzien in: • De duiding en weging van opgevangen
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signalen, • De ondersteuningsinzet en –toewijzing, • De terugkoppeling van de resultaten van de ondersteuning,
Daarnaast is het van belang dat helderheid wordt gecreëerd omtrent en gecommuniceerd over taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden als het gaat om ondersteuning van problematieken in het domein van de
thuissituatie. Eerste insteek hierbij is dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voortvloeien uit de
kerntaken van de onderscheiden ketenpartners.

Wij hebben als school verschillende na schoolse faciliteiten, omdat de leerlingen thuis niet altijd een omgeving
hebben die stimulerend voor hen werkt. 

Huiswerkklas:
Elke dinsdag is er van 14.00 uur tot 14.45 uur de mogelijkheid om je huiswerk of extra werk te maken in de
huiswerkklas.
Lenie (administratie) begeleidt samen met een stagiaire de leerlingen. De kinderen werken zelfstandig en krijgen
uitleg waar nodig. Iedereen neemt zijn eigen werk mee en werkt aan zij eigen doelen. Ook kijken de leerlingen hun
werk zo mogelijk zelf na.
Bijvoorbeeld:
Een moeilijke les van afgelopen week
Het huiswerk van de klas
Een extra oefenboekje
Je spreekbeurt
Je boekbespreking
Je werkstuk
Zelfstandig werkmateriaal
Een les op de computer
Alle kinderen gaan naar huis als hun werk af is en uiterlijk om 14.45 uur.
Kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 mogen elke dinsdag willen komen werken in de huiswerkklas, dit is wel in overleg
met leerkracht en ouders. Ouders zetten hun handtekening onder de brief voor toestemming. Mochten er veel
leerlingen naar huiswerkklas willen dan maken de leerkrachten een selectie en horen de kinderen of ze zijn
uitgenodigd. 

Plein actief:
Leerlingen kunnen op vaste dagen onder begeleiding van de gymleerkracht sporten op het plein. De gymleerkracht
creëert leuke sport- en spelmomenten.

Lyceo:
Met Lyceo Opstap (https://www.lyceo.nl/lyceo-opstap/) worden de leerlingen begeleid die op een hoger niveau
kunnen en willen instromen, maar minder kans hebben om die ambitie waar te maken. Zij begeleiden op school
leerlingen in het laatste halfjaar van groep 8 en in het eerste halfjaar van de brugklas. Hierbij worden cognitieve
vaardigheden (taal en rekenen) en metacognitieve (plannen, structureren, herhalen en reflecteren) vaardigheden
versterkt.

4.8 Basisondersteuning en e.o. gericht op kindkenmerken fysieke en medische aard

Onze school en het gebouw is toegankelijk voor leerlingen met fysieke kindkernmerken.
Op dit moment hebben wij geen leerlingen in het gebouw die aanpassingen of extra ondersteuning op dit gebied
nodig hebben.
In het verleden hebben wij wel leerlingen in de school gehad (DCD, slechthorend). Wij zullen altijd denken in
mogelijkheden en oplossingen passend bij de kindkernmerken.

Wanneer er sprake is van medische ondersteuning/verzorging dan moet hiervoor hulp worden ingekocht, daar wij niet
medisch mogen handelen.
Onze afspraken rondom medisch handelen zijn beschreven in het medicijnprotocol (https://stichtingato-live-
bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/fb/7f/fb7f9fc2-261d-4a4c-9999-
4794c6ee322a/protocol-medisch-handelen-het-rondeel-20190117.pdf) van de school.
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Aandachtspunt Prioriteit

De school realiseert een passend aanbod voor leerlingen die vanwege medische oorzaken
belemmerd worden in hun ontwikkeling.

hoog

De school realiseert een passend aanbod, dat tegemoet komt aan de ontwikkelbehoeften
van leerlingen met een fysieke, motorische en/of medische beperking.

hoog

Voor leerlingen bij wie medische handelingen onder schooltijd moeten worden verricht, heeft
de school vastgelegd hoe dit geregeld is.

hoog

4.9 Basisondersteuning en methodes

Methoden:
Kleuters: VVE programma Startblokken en de methode Kleuterplein
Lezen: Lijn 3, Estafette, Nieuwsbegrip
Taal: Staal (groep 3&8)
Rekenen: Wereld in Getallen/Gynzy
Wereldoriëntatie: Meander, Brandaan en Naut, Veilig de wereld in voor groep 3 &4
Mens en samenleving: De Vreedzame School
De school toetst volgens de Bossche toetskalender.

5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het een zelfevaluatie van de PO-raad.  Voor de
gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het rapport in de bijlage.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

1: Onderwijs op afstand 3,58

2: De cognitieve ontwikkeling 2,14

3: De sociale ontwikkeling 3

4: Andere ontwikkelgebieden 2,57

5.2 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Bijlagen

1. zelfevaluatie po-raad

5.3 Schoolontwikkeling 2020-2021

Schoolontwikkeling 2020-2021
- Variatie in differentiatie, 7 zekerheden
- NSMV 
- Handelingsgericht werken (HGW)
- Talent ontwikkeling binnen en buiten de vakgebieden
- Arrangeren door classificeren 
- Inrichting lokalen & leerpleinen
- Inrichting taal- rekenkast
- Training Faalangst bij jonge kinderen
- Leerkracht in opleiding dyslexiespecialist
- Leerkracht in opleiding hoogbegaafheidspecialist 

6 Parels

6.1 Parels
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6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze 7 zekerheden

Parel Standaard

Thuisnabij; Wij sluiten aan in thuisnabij onderwijs. Waar kinderen met
verschillende onderwijsbehoeften welkom zijn op onze school.

OP1 - Aanbod

Kind Centraal; Als team creëren we een uitdagende, positieve en veilige
omgeving waarin we samen met ouders alle kinderen centraal stellen.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Samen; We werken samen aan duurzame ontwikkeling. Samen halen we
het beste uit jezelf zowel op cognitief gebied als persoonlijke vorming

OR2 - Sociale en
maatschappelijke competenties
[geen wettelijke eisen]

Vriendschap; Samen met de parnters binnen het KC en de BBS bieden we
een compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een
gezonde leefstijl.

OP6 - Samenwerking

Eigenwijs & kies je spoor; De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs
op maat door een efficiënte organisatie.

OP1 - Aanbod

Bijlagen

1. Visie & 7 zekerheden

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 De School en haar omgeving

Bassischool Het Rondeel is onderdeel van Brede Bossche School aan de Aa en een echte wijk-basisschool in het
Oosten van 's-Hertogenbosch.De leerlingen komen (op een enkeling na)uit de directe omgeving uit 3
postcodegebieden (5213, 5215).

De school gelegen aan de Acaciasingel 77 in de Wijk Oost van ’s-Hertogenbosch. De school ligt aan de rivier de Aa in
de Graafsewijk-Noord, op de grens van de Aawijk. Met kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos wordt
samengewerkt aan de vorming van een Kindcentrum 0-13. We noemen dit het Kindcentrum aan de Aa.

Het schoolgebouw van Het Rondeel valt op door zijn ronde vorm. In de Middeleeuwen was een rondeel een ronde
toren; een opvallend onderdeel van een kasteel. Met Het Rondeel willen we veiligheid en bescherming uitdrukken
maar ook openheid: kom maar binnen, bij ons ben je welkom. Aan het ronde schoolgebouw is later BBS aan de Aa
gebouwd met daarin een peuterarrangement en reguliere kinderopvang. De school maakt gebruik van een aantal
gezamenlijke ruimten van de BBS zoals de bibliotheek, de speelzaal, de theatervoorziening en de
ontmoetingsruimten. Het gebouw wordt geëxploiteerd en beheerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De Graafsepoort is een sociaal-zwakke-wijk, waarin de ontwikkeling t.a.v. de tevredenheid van de bewoners, de
veiligheid in de wijk en de gezondheid van de bewoners een negatieve ontwikkeling vertoont. Wel is men tevreden
over de voorzieningen in de wijk. De schoolpopulatie heeft een gemiddeld percentage niet-westerse allochtonen en
eenoudergezinnen. 

Voor de school betekent dit dat er relatief veel leerlingen binnenkomen die een taalachterstand hebben. Voor ons
hebben taalonderwijs, leren lezen, woordenschat en begrijpend lezen voor alle leerlingen een hoge prioriteit.
Schoolsucces van elk kind wordt immers in hoge mate bepaald door de beheersing van de taal. We zorgen dat het
basisniveau voor elk kind op orde komt en kinderen die meer kunnen ook een veel hoger niveau kunnen bereiken.

De wijk Graafsepoort ligt ten noordoosten van de binnenstad. Deze wijk bestaat uit diverse stadsuitbreidingen die in
een tijdsbestek van zo’n negentig jaar tot standzijn gekomen. In 1917 werd een begin gemaakt met de bouw van de
eerste buurt. In de wijk wonen bijna 14.000 inwoners. De leeftijdsopbouw van de bevolking is in Graafsepoort
ongeveer hetzelfde als dat gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. Het zuidelijke deel van de Graafsepoort is aangewezen
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als aandacht buurt. Wanneer je nader inzoomt in het gebied om Het Rondeel zie je dat deze ligt in de dichtbevolkte
(1.850 inwoners) Graafsebuurt zuid, dicht tegen Aawijk Noord. Op alle leefgebieden scoort de Graafsebuurt zuid, ten
opzichte van de andere buurten in 2018 ‘beneden gemiddeld’. In de wijk wonen naar verhouding veel kwetsbare
groepen voor armoede. Het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens, bewoners met een
bijstandsuitkering en werkzoekenden zonder baan, is bijna twee keer zo hoog dangemiddeld. Er is sprake van
problematiek achter de voordeur. 

In deze buurt wonen naar verhouding weinig 65-plusser en veel 20tm44 jarigen. Er staan relatief veel
(goedkope)huurwoningen. Het woningaanbod bestaan voornamelijk uit rijtjeswoningen en een aantal portiekflats. Het
merendeel van de woningen is gebouwd in de periode vóór 1970. 

De Graafsebuurt zuid heeft zich in de afgelopen twee jaren gemiddeld ontwikkeld. Ongunstig op het gebied van zorg
en actief. Het thema leren geeft een positieve tevredenheid met het basisonderwijs met minder geregistreerd
schoolverzuim.

7.2 De leerlingpopulatie

Op 1 oktober 2020 telde basisschool Het Rondeel 167 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.
De populatie van Het Rondeel is een afspiegeling van de wijk. Daarnaast bezoeken ook leerlingen vanuit verder
gelegen wijken de school. De ouders van deze leerlingen hebben specifiek gekozen voor het onderwijs en de
begeleiding op Het Rondeel.

De problematiek van de kinderen is divers. Het aantal gewicht leerlingen is de afgelopen schooljaren nagenoeg gelijk
gebleven. De schoolweging is de laatste 3 jaar vastgesteld op 37-38. Op 1 oktober 2020 werd de school bezocht door
49% leerlingen met een hoge drempelscore op achterstand., Ouders van deze leerlingen zijn laag opgeleid. Op
school hebben 35% van de kinderen een ander land van herkomst. De ouders van deze kinderen komen voor het
overgrote deel uit Marokko en een kleine groep uit Turkije. En er zijn enkele kinderen op school die komen uit
verschillende landen zoals Iran, de Antillen, Afrika of uit Oost-Europese landen.

In het VVE ouderbeleid beschrijven we hoe we op onze VVE locatie omgaan met ouders van jonge kinderen met een
leerachterstand. Jaarlijks brengen we deze doelgroep ouders in beeld om ons handelen zo goed mogelijk af te
stemmen op de behoeften van ouders.

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 16 2 8

2 24 2 12

3 19 1 19

4 23 1 23

5 9 2 4,5

6 22 2 11

7 18 1 18

8 36 2 18

Totaal 167 9 18,6

8.2 Schoolweging
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 37,11 37-38 4,96 37,19 
18/19 - 20/21

37-38 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 37,15 37-38 4,52

2018 / 2019 37,3 37-38 4,57

8.3 De zorgzwaarte

De zorgzwaarte 2020 / 2021

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 22 62 2,82

2 23 174 7,57

3 18 106 5,89

4 22 212 9,64

5 9 74 8,22

6 22 178 8,09

7 21 206 9,81

8 35 246 7,03

Totaal 172 1258 7,31

8.4 De doorstroom

Op Het Rondeel volgende we de lijn van de Inspectie welke er vanuit gaat dat een kind in 8 jaar tijd de basisschool
doorloopt. Het kan echter zijn dat er in bepaalde situatie van afgeweken wordt. 

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen leerjaar 3 21 20 21 19

Aantal kleutergroepverlenging 2 2 1 1

% Kleutergroepverlenging 9,5% 10% 4,8% 5,3%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 143 137 137 127

Aantal doublures leerjaar 3-8 3 0 0 2

% Doublures leerjaar 3-8 2,1% 0% 0% 1,6%

Aantal versnellers 0 0 1 0

% Versnellers 0% 0% 0,7% 0%

Aantal leerlingen 178 174 172 167

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 4 6 1 2

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 2,2% 3,4% 0,6% 1,2%

Aantal leerlingen met een arrangement 13 11 4 3

Bijlagen

1. Leerlingdoorstroom Vensters PO

ATO, basisschool Het Rondeel

Ondersteunings Profiel 2020-2021 16



8.5 Verwijzingen

Het Rondeel heeft ieder jaar te maken met tussentjidse in- en uitstroom. De heeft te maken met verhuizingen en een
enkele keer met de wens van ouders om kinderen naar een speciale setting te verwijzen. 

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Zij-uitstroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 178 174 172 167

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 3 1 0

Zij-uitstroom Leerplichtzaken 0 0 0 0

Zij-uitstroom Onbekend 0 0 1 0

Zij-uitstroom Overig 4 5 0 0

Zij-uitstroom Regulier 8 57 15 9

Zij-uitstroom SBAO 0 0 1 0

Zij-uitstroom Speciaal 2 2 0 1

TOTAAL 15 67 18 10

Verwijzingen

'20-'21

Naar SO cluster 3 (lichamelijk gehandicapt) 0,1

TOTAAL 0,1

8.6 Terugplaatsingen

Zij-instroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 178 174 172 167

Zij-instroom BAO 9 3 11 6

Zij-instroom ONBEKEND 1 4 0 1

Zij-instroom SBAO 0 0 1 0

Zij-instroom SO/VSO 1 2 2 0

TOTAAL 11 9 14 7

Terugplaatsingen

'20-'21

Uit SBO 0,1

TOTAAL 0,1

8.7 Thuiszitters

Het Rondeel werkt vanuit gezonde, veilige scholen nauw samen met de leerplicht ambtenaar en de jeugdarts om
thuiszitters te voorkomen. We werken daarvoor vanuit het protocol verzuim (https://stichtingato-live-
bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/56/73/5673fa1e-fa31-42c7-8760-
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b542b4090b78/protocol-verzuim-het-rondeel-20181101.pdf ). 

Thuiszitters

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 178 174 172 167

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

8.8 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'20-'21

Autistisch spectrum 0,2

Dyscalculie (ernstige rekenproblemen) 0,1

Dyslexie 1,4

Gedrag: ADHD, ADD etc. 1,5

Medische problemen 0,2

Spraakbeperkingen 0,2

Taalbeperkingen 0,9

Overig 0,4

TOTAAL 4,9

8.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 178 174 172 167

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 0 0

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'20-'21

SEO – gedrag – werkhouding 26

TOTAAL 26

8.10 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets, Route 8 van ADIT. In de onderstaande tabel staan de
resultaten in relatie tot de gestelde (inspectie)normen.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

'18-'19 '19-'20 '20-'21

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 37 37,2 37,2

Schoolwegingscategorie 37-38 37-38 37-38

Eindtoets Route 8 (t/m
2019)

Route 8 (t/m
2019)

Aantal leerlingen 13 / 13 0 / 0 31 / 31

Score 189 0 191,2

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% - 96,8%

1F Taalverzorging 100% - 96,8%

1F Rekenen 100% - 71%

Percentage 1S/2F

2F Lezen 69,2% - 51,6%

2F Taalverzorging 30,8% - 45,2%

1S Rekenen 23,1% - 12,9%

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 88,1% 93,1% 90,8%

1S/2F - gem. van 3 jaar 39,3% 44,1% 40,5%

8.11 Referentieniveaus / schoolnormen

Op Het Rondeel werken we met schoolnormen gericht op de referentieniveau's.
Deze normen hebben de Intern Begeleider en directeur vastgesteld om in het huidige schooljaar mee te werken
tijdens de opleiding werken met 4d/s.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2018 / 2019 37-38 85% 33,9% 95% 46,4% 88,1% 39,3% 23%

2019 / 2020 37-38 85% 33,9% 95% 46,4% 93,1% 44,1% 42%

2020 / 2021 37-38 85% 33,9% 95% 46,4% 90,8% 40,5% 25%

Behaalde referentieniveaus 2020 / 2021
Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar) 37-38 85% 92,5% 95% 90,8%

1S/2F (gem. 3 jaar) 37-38 33,9% 46,4% 46,4% 40,5%

1F (2020 / 2021) 37-38 85% 92,5% 95% 88,2%

Lezen 37-38 - 94,4% 97% 96,8%

Taalverzorging 37-38 - 94% 97,3% 96,8%

Rekenen 37-38 - 87,4% 88,8% 71%

1S / 2F (2020 / 2021) 37-38 33,9% 46,4% 46,4% 36,6%

Lezen 37-38 - 53,8% 58% 51,6%

Taalverzorging 37-38 - 48,9% 47,5% 45,2%

Rekenen 37-38 - 34,7% 33,9% 12,9%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

We zijn een Brede Bossche school waarin kindcentrum aan de Aa is gevestigd. Binnen dit kindcentrum is
mogelijkheid tot verschonen aanwezig mocht dit nodig zijn. Daarnaast beschikken we over een minder valide toilet en
speelzaal. 

Fysieke voorzieningen

'20-'21

Keuken voor de leerlingen 0,1

Lift 0,1

Rolstoeltoegankelijk 0,1

TOTAAL 0,3

9.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de verschillende (organisatorische) voorzieningen.
Deze voorzieningen zijn terug te lezen bij het hoofdstuk Onderwijsconcept, ondersteuning & Structuur.

9.3 Materialen voor basis- en extra ondersteuning

Basis materialen en inrichting:
Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelen: er is een invalidentoilet, een lift en een speciaal rolstoellokaal
Goede computers in de klas en actuele software, Ipads
Voldoende computers
Digiborden
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Planborden
Timetimer en kleurenklok
Zelfstandig werken stoplicht
Dagplanners en weekplanners
Werkplekken op de gang, study buddy & koptelefoons
De hal als extra leerplek
Materiaal voor het zelfstandig werken
Gebruik stoplichten bij de deur
Beloningskaarten en beloningenbord
Datamuur
Werkaanpak volgens de beertjes van Meichenbaum: Ronnie Rondeel
Ondersteunende materialen als complimententeller, coöperatief rad

RT Materiaal:
Picto’s
Woordenschatmateriaal
Speciale leesbegeleiding, Leesrace, Connect, Ralfi
Dyslexieaanpak
Speciale spellingbegeleiding/ Spelling in de Lift
Materiaal Luc de Koning, Zuid Vallei
Maatwerk rekenen
Rekensprint, Rekensprint start
Orthotheek met vakliteratuur
Programma’s voor aanpak gedrag
Schatjes, katjes en Watjes
Motoriekkoffer
Uitgebreide software voor groep 1-8: o.a. Flits, Ambrasoft, Berenslim, Bas, Woordenstart, Dartel

10 Personeel

10.1 Aanwezige expertise

Aanwezige expertise
Een IB-er heeft de opleiding coördinator Passend onderwijs, opleiding rekencoördinator, opleiding Master Sen SO
afgerond.
Een leerkracht is gecertificeerde voor het jonge kind, opleiding taalcoördinator, beeldcoaching, VVE coördinator en
HBO-er op de groep en intern coach.
Een leerkracht heeft de Opleiding voor Gedragsspecialist
Éen leerkracht is gecertificeerd Blitz Kids trainer
Twee leerkrachten zijn gecertificeerde Tim en Flapoor trainers
Twee leerkrachten zijn eerder werkzaam geweest in het S(B)O
Een vakleerkracht Beweging (combinatiefunctionaris)
Er zijn twee vertrouwenspersonen
Éen leerkracht is trainer jungle memory
Eén leerkracht is media coach
Twee leerkrachten zijn rekencoördinator
Twee leerkrachten zijn WISH-trainer
Een aantal leerkrachten zijn gecertificeerd co-teacher
Éen leerkracht volgt de opleiding tot taalspecialist
Fysiotherapeute is een dagdeel in de school werkzaam
Logopediste is twee dagdelen in de school werkzaam
Alle (vaste)leerkrachten hebben de opleiding arrangeren door classificeren afgerond.

10.2 Professionalisering van medewerkers
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De afgelopen 2 schooljaren heeft het team de opleiding Arrangeren door Classificeren afgerond en ontwikkeld men
zich door middels Intervisie.

De medewerkers binnen team kwaliteitszorg hebben zich middels scholing op WMK, Mijn Schoolplan en Parnassys
ontwikkeld.

De intern begeleider heeft zich middels scholing op Zien (SEO) ontwikkeld.

Een groot aantal teamleden heeft zich door ontwikkeld middels Webinars betreft gesprekken voeren.

Bijlagen

1. Bijschrijving opleiding Arrangeren, Classificeren

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

Toelating leerlingen

Het Rondeel is een openbare basisschool. We zijn algemeen toegankelijk voor alle kinderen die zich prettig voelen op
Het Rondeel. De school wil er zijn voor iedereen, ongeacht uiterlijk, taal of culturele achtergrond. Op gemeentelijk
niveau zijn afspraken gemaakt betreft aanname van leerlingen. Deze zijn terug te lezen in de schoolgids. 

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden minimaal voldaan wordt:

Het kind is vier jaar
De overdracht van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is gedaan aanschool
Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 
Aan het bovenstaande niet voldaan is
Het kind niet zindelijk is
De school niet is ingericht op de handicap van het kind
De school geen passend onderwijs kan verzorgen 

12 Extra ondersteuning

12.1 Aanbod extra ondersteuning vanuit de jeugdwet (zorg in de klas)

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Middels de samenwerking met Cello
kunnen we kinderen die in vanuit de jeugdwet in aanmerking komen voor zorg in de klas ondersteuning in de groep
bieden middels expertise van en pedagogisch medewerker van Cello.

Kwaliteitsindicatoren

Samenwerking met externe partners 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

Wij streven er naar om de zorg voor alle leerlingen op een verantwoorde wijze vorm te geven. Er kunnen zich echter
situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen kan worden bereikt: 
1. Verstoring van rust en veiligheid; Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich
meebrengt, leidend tot ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is er een grens bereikt.
Hieronder valt ook wegloopgedrag van leerlingen. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de
gehele groep en aan het desbetreffende kind te bieden.
2. Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs; Indien een leerling een beperking of stoornis heeft die
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een zoveel verzorging of behandeling vraagt dat het onderwijs in het geding komt.
3. Verstoring van het leerproces voor andere leerlingen; Als het onderwijs aan de leerling met een beperking of
stoornis zoveel beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat er daardoor onvoldoende tijd of aandacht
overblijft voor de andere leerlingen. Wanneer leerlingen qua gedrag of cognitie zover afstaan van het reguliere
onderwijsproces, dat zij zelfs met een arrangement niet de reguliere basisstof (tot 3 jaar achterstand) kunnen volgen,
is de grens van onze ondersteuning bereikt.
4. Gebrek aan opnamecapaciteit van het aantal zorgleerlingen; Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden
of er voldoende zorgruimte op school of in de klas, aanwezig is.
5. Als het niet lukt om met ouders op 1 lijn te komen ten aanzien van de aanpak voor het kind, dan is de
samenwerking niet doelmatig. Hierdoor kan het voorkomen dat de leerling zich niet optimaal kan ontwikkelen, dan is
er een grens bereikt. 
6. Als er bij de leerling sprake is van lijdensdruk. Hiervan kan sprake zijn als; de leerling er onder lijdt dat hij/zij een
uitzonderingspositie heeft in de klas, de leerling nauwelijks sociale contacten heeft, de leerling stilstaat in de
cognitieve ontwikkeling, de leerling niet meer naar school wil.

De IB-ers geven het MT een advies over het wel/niet plaatsen van een zorgleerling.
Een belangrijk punt in de besluitvorming vormt de samenstelling van de groep waarin het kind met een cognitieve of
lichamelijke beperking geplaatst zal worden. Wij vinden wel dat iedere situatie op zichzelf staat en als zodanig moet
worden beoordeeld. Als vuistregel stellen wij dat één kind met een lichamelijke beperking/handicap, zoals bedoeld in
de wet, per groep het maximum is.
Wij zullen altijd proberen te zoeken naar oplossingen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zullen wij
samen met ouders (en ketenpartners) zoeken naar het juiste onderwijs en de juiste ondersteuning voor de
betreffende leerling.
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14 Aandachtspunten 2020-2021

Hoofdstuk / paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Ambitie Oog voor de ander en de wereld om je heen hoog

Creatief denken en verwonderen hoog

Jezelf kennen en blijven ontwikkelen hoog

Durven kiezen en anders durven zijn hoog

Sterkte-zwakteanalyse De samenwerking leidt tot een constructieve communicatie:
vroegtijdig signaleren, samen analyseren wat nodig is, samen doelen
formuleren en samen creatieve oplossingen zoeken.

gemiddeld

De leerkrachten hebben de regie in de ondersteuning aan de groep
en individuele leerlingen en formuleren op basis van de
onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen hun
persoonlijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelambitie.

gemiddeld

De leerkrachten hebben de regie in de ondersteuning aan de groep
en individuele leerlingen en formuleren op basis van de
onderwijsbehoeften van de groep en individuele leerlingen hun
persoonlijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelambitie.

gemiddeld

De school realiseert voor leerlingen met dyscalculie een aanbod dat
leerlingen ondersteunt conform het dyscalculieprotocol en hen
ondersteunt in hun totale ontwikkeling en blijvend afstemt op de
beperkingen die dyscalculie met zich meebrengt.

gemiddeld

De school realiseert voor leerlingen met dyslexie een aanbod dat
leerlingen ondersteunt conform het dyslexieprotocol, hen
ondersteunt in hun totale ontwikkeling en blijvend afstemt op de
beperkingen die dyslexie met zich meebrengt.

gemiddeld

De school heeft inzicht in de taalontwikkeling van leerlingen in de
voorschoolse periode, stemt het aanbod af op dit niveau en creëert
een stimulerende taalomgeving voor de kinderen.

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de
ontwikkelbehoeften van leerlingen met een hoger IQ (hoger dan 130)
anderzijds.

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de
ontwikkelbehoeften van leerlingen met een lager IQ (tot 80).

hoog

De school realiseert een passend aanbod dat tegemoet komt aan de
sterke en zwakke kanten van het intelligentieprofiel van het kind.

hoog

Ons onderwijs- en
ondersteuningsconcept
en- structuur

Groepsdoorbrekend werken hoog

Werken op eigen leerlijn op een vakgebied of over de hele linie hoog

De leerlijnen worden gevolgd vanuit de CED-leerlijnen of Passende
Perspectieven.

hoog

Zorgoverzicht up to date hoog
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Basisondersteuning en
e.o. gericht op
kindkenmerken op het
gebied van
werkhouding

Ik voorkom (...) dat mijn schoolwerk zich opstapelt gemiddeld

Ik kan (...) andere (ook leuke) dingen bewaren voor later (voor na
mijn [school]werk)

gemiddeld

Basisondersteuning en
e.o. gericht op
kindkenmerken fysieke
en medische aard

De school realiseert een passend aanbod voor leerlingen die
vanwege medische oorzaken belemmerd worden in hun
ontwikkeling.

hoog

De school realiseert een passend aanbod, dat tegemoet komt aan
de ontwikkelbehoeften van leerlingen met een fysieke, motorische
en/of medische beperking.

hoog

Voor leerlingen bij wie medische handelingen onder schooltijd
moeten worden verricht, heeft de school vastgelegd hoe dit geregeld
is.

hoog

Hoofdstuk / paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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