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1 Inleiding

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft Kindcentrum De Hoven aan hoe de ondersteuning en begeleiding
eruitziet op De Hoven. Daarnaast wordt beschreven welk aanbod van basisondersteuning en welk aanbod van (extra)
ondersteuning aan kinderen op De Hoven geboden kan worden. Ook geeft het de grenzen van de zorg aan en de
ambities van het bieden van extra ondersteuning.

Het SOP is gerelateerd aan het schoolplan, de Kindcentrumgids en het zorgplan, het is een dynamisch document en
wordt ter advies voorgelegd aan de KC Raad.

Aangaande het SOP staat in het Ondersteuningsplan van het SWV De Meierij het volgende omschreven:

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

schoolondersteuningsprofiel2. Dit schoolondersteuningsprofiel van Kindcentrum De Hoven 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 van het betreffende kindcentrum De Hoven. Voor

onderhavige SOP is dat gebeurd d.d.

Handtekening directeur Handtekening voorzitter KC-Raad

Kindcentrum De Hoven: Kindcentrum De Hoven:
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2. Over KC de Ho en

2.1 Algemene informatie

Adresgege ens:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Brinnummer:

Samenwerkingsverband:

Aantal kinderen onderwijs:

Directeur:

Intern begeleiders:

Allegroweg 2, 5245 AH Rosmalen

073 -8511120

info@kcdehoven.nl

30BA00

De Meierij, SWV-PO 30.05

485

Jerney Rengelink

Marja Prinsen 0-8 jarigen

Linda Slagter 8-13 jarigen

2.2 Missie en visie
In de schoolgids staat onze missie als volgt beschreven: ontwikkel jezelf en groei samen. Drie waarden spelen in deze
missie een belangrijke rol:  ertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze waarden creëren we samen
met kinderen en ouders een leergemeenschap waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn.

Kinderen die zich prettig voelen, durven bekende paden te verlaten en zich open te stellen voor wat er op hen afkomt.

Als zij (ook) betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en

betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling; ze bevorderen de competentie c.q.

bekwaamheid van kinderen. Door het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te bevorderen, krijgt ieder kind

optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien.

Wij bevorderen het gevoel van welbevinden op KC de Hoven door ieder kind te erkennen en te waarderen zoals het is
en het daarin te bevestigen. We gaan op zoek naar talenten en geven het kind de gelegenheid deze te ontplooien en te
delen met anderen. Dat doen kinderen in een veilige omgeving, waarin sprake is van orde, duidelijkheid, structuur en
continuïteit, Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn. Tegelijkertijd dagen we ze uit om, vaak samen met anderen, op
onderzoek uit te gaan, te ontdekken en nieuwe inzichten op te doen. We geven kinderen veel ruimte om met elkaar te
communiceren en samen te werken. Zo groeit de verbondenheid tussen kinderen en ook dat bevordert hun gevoel van
welbevinden.

Jezelf verantwoordelijk voelen voor je eigen leren vinden we belangrijk. Dit verhoogt de betrokkenheid en we
begeleiden elk kind hier goed in. Is een kind er nog niet aan toe om die verantwoordelijkheid te nemen, dan nemen we
het kind meer bij de hand. Daarnaast werkt ieder kind op zijn of haar niveau en wordt het ook uitgedaagd om daar net
iets bovenuit te stijgen. We geven het kind betekenisvolle opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld, maar die
ook raken aan de  echte wereld.  We bevorderen de betrokkenheid van kinderen door hen keuzemogelijkheden te
geven en ruimte voor eigen initiatieven. Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden voor de ontwikkeling van
competenties zoals kennis en vaardigheden.

De waarden vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol in onze missie.
Ze zijn richtinggevend voor de manier waarop wij met elkaar omgaan binnen het Kindcentrum.

Ik ken mijn grens en houd rekening met de grens van de ander;
Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag;
Ik ga netjes om met mijn omgeving en met de materialen;
Ik waardeer en respecteer de inbreng van anderen.

Onze visie op een goed speel- en leerklimaat waarin elk kind zich kan ontwikkelen en samen met anderen kan groeien,
rust op de gedachte dat ons aanbod invloed uitoefent op 3 domeinen:

1. leder kind is uniek in zijn ontwikkeling (kwalificatie);
2. leder kind krijgt de ruimte om zijn eigenheid te ontdekken (subjectivatie);
3. leder kind groeit op als wereldburger, als onderdeel van de samenleving (socialisatie).
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Andere belangrijke uitgangspunten van ons aanbod zijn:
• Kinderen leren van elkaar;
• Het kind is mede eigenaar van zijn leerproces;
• Alle kinderen zijn nieuwsgierig;
• Kinderen leren van hun fouten.

Wij werken op leerpleinen, met 2 basisgroepen per plein. Leerkrachten hebben hun eigen vakinhoudelijk specialisme
(taal of rekenen). In ons aanbod werken we vanuit de principes uit het ervaringsgericht onderwijs. Kinderen gaan
tijdens het werkmoment aan de slag met een contract. Hierbij plannen zij gedeeltelijk zelf en volgen hun eigen
instructies bij de leerkracht taal of rekenen. Het contract is opgebouwd uit basistaken, keuzetaken en vrij initiatief.

2.3 Parels

Op KC De Ho en zijn wij trots op en goed in:

• Het feit dat we onderwijs-ondersteuners hebben die van meerwaarde zijn voor de begeleiding van alle
kinderen;

• het feit dat we leergesprekken voeren waarin kinderen hun ik-doelen ontwikkelen en verwoorden, samen met
leerkracht en ouders;

• Het feit dat het kind centraal staat en mede-eigenaar is van zijn/haar eigen leren en leerproces;
• Het feit dat betrokkenheid en welbevinden centraal staan en als basis dient voor ontwikkeling;
• Het feit dat we logopedie en dyslexiebegeleiding  in huis  hebben;
• Het feit dat er korte lijnen zijn tussen, en we een goede samenwerking hebben met, de GGD en ons

Samenwerkingsverband;
• Het feit dat er een doorlopende lijn is van opvang naar onderwijs;
• Het feit dat we aanbod Engels hebben vanaf groep 1;
• Het feit dat er aandacht is voor executieve functies en mindset;
• Het feit dat de kinderen die van KC De Hoven afkomen over het algemeen een voorsprong hebben wanneer

ze op het voortgezet onderwijs komen met betrekking tot het kunnen plannen, autonoom zijn en het kunnen
samenwerken, in vergelijking met andere leerlingen die vanuit het basisonderwijs komen.
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3 Wat is basisondersteuning?

SWV de Meierij heeft een niveau  oor basisondersteuning vastgesteld dat dat minimaal mag worden verwacht

van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Basisondersteuning is het geheel van preventieve (om iets

te voor omen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen deonderwijsondersteuningsstructuur

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 kinderen 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 leerproblem n. 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:

o Het voorkomen van gedragsproblemen;
o 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 kindkenmerken. Hoe dit aanbod en deze ondersteuningsstructuur er op De Hoven uit ziet, wordt

toegelicht in hoofdstuk 4 en 5. Kindcentrum De Hoven voldoet aan de normen van basisondersteuning, zoals

deze bovenstaand omschreven staan. De Inspectie van Onderwijs houdt hier toezicht op.
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4 Organisatie ondersteuningsstructuur

4.1 Ni eaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd

Ondersteuning op ondersteuningsniveau 1 (door de leerkracht in de klas):

• 'Gewoon  goed les en instructie geven, met differentiatie binnen de groep.

• Naar aanleiding van obser aties en toetsgegevens, e tra toegespitste instructie voor kinderen die het
niet direct oppakken: verlengde instructie, re- en pre- teaching of  errijkingsopdrachten  oor kinderen

die wat extra uitdaging kunnen gebruiken.

Ondersteuning o  ondersteuningsniveau 2 (In de klas met hulp van collega's uit de school):

Extra instructie en inoefenen in een kleine groep.

• Extra hulp d.m.v. toepassen van differentiatiemodellen.

• Inzetten remediërend materiaal.

• Inzetten verrijkingsmateriaal.

• Aandacht voor sociaal- emotionele begeleiding.

Ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 (buiten het leerplein):

Individuele begeleiding of begeleiding in een kleine groep buiten het leerplein, met als doel remediëren

(op cognitief of sociaal-emotioneel gebied), pre-teaching of verrijken.

• BOUW! (Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende

geletterdheid. Het programma helpt kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht

te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn.)

o Ralfi lezen (RALFI staat  oor Repeated Assisted Level Feedback Interaction. Kinderen die langdurig veel

te traag lezen, maar de spellende leeshandeling beheersen, komen in aanmerking  oor RALFI lezen.

Hierbij leest een groepje kinderen samen met de leerkracht 4 tot 5 keer ( olgens een bepaald cyclus) in

de week een relatief moeilijke tekst, wij gebruiken hiervoor de teksten van begrijpend lezen. De teksten

sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en het niveau mag tot drie niveaus boven het

beheersingsniveau liggen. Op De Ho en wordt Ralfi lezen ingezet vanaf groep 5 en dan in ieder geval

oor de riscokinderen dyslexie.)

• Connect lezen (Connect Lezen is een intensief interventieprogramma voor kinderen in groep 3-4 die

moeite hebben met lezen. Bij Connect Lezen werken kleine groepjes kinderen drie keer per week

(volgens een bepaalde cyclus) onder begeleiding van een leraar aan specifieke leesoefeningen. Binnen

De Ho en wordt Connect Lezen ingezet voor de risicokinderen dyslexie).

• Rekensprint (Een remediërend programma wat ingezet kan worden voor kinderen die moeite hebben
met het automatiseren van de basisbewerkingen).

• Rekenroute (Rekenaanbod van de methode Wereld in Getallen met kinderen met een

ontwikkelingsperspectief en/of eigen leerlijn).

Ondersteuning op ondersteuningsniveau 4 (met hulp van externen van buiten de school):

Raadplegen van de orthopedagoog van het samenwerkingsverband.

• Begeleiding door een expert vanuit het samenwerkingsverband.

• Ambulante begeleiding van bij oorbeeld Kentalis of een andere vorm van speciaal onderwijs.

• Logopedie (gevestigd in Het Kindcentrum, Praktijk Heleen  an de Veerdonk).

• Dyslexiebegeleiding (Vanuit het RID en Opdidakt worden kinderen onder schooltijd binnen Het

Kindcentrum begeleid).

• Begeleiding  anuit een externe instantie, gericht op gedrag, zoals Herlaarhof.

• Een psychodiagnostisch onderzoek voor een bepaald kind.

• Doen! (een observatiegroep, georganiseerd door het Samenwerkingsverband De Meierij, voor kinderen

met een ontwikkelingsvoorsprong / (mogelijk) begaafde kinderen. Dit is één dag(deel) in de week op een
7
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externe locatie.

• Dubbelklik. (Hier kunnen begaafde kinderen uit groep 5 t/m 8 één dagdeel in de week naar behoefte op

cognitief niveau aan de slag, onder begeleiding van twee gespecialiseerde leerkrachten).

Ondersteuning op ondersteuningsniveau 5 (Met expertise van ketenpartners):

Een passende vorm van speciaal onderwijs voor een betreffend kind.

• Jonge kindgroep (Dit is een observatiegroep vanuit Samenwerkingsverband De Meierij, waar kleuters

met sociaal emotionele en/of cognitieve problematiek een aantal maanden wordt geobserveerd en

onderwijs krijgt door een leerkracht en ondersteuner in een kleine setting, ongeveer 12 kinderen. Dit

met als doel om erachter te komen wat de onderwijsbehoeften van deze kinderen zijn en welke

onderwijssetting het beste bij hen past. De orthopedagoog is nauw betrokken bij deze kinderen.)

• Topgroep (Dit is een  roep voor kin eren met  xtreem externaliserend gedrag, die binnen hun reguliere

school nog maar nauwelijks aan te sturen zijn. De aanpak binnen de TOP-groep is er\op gericht om de

kinderen voldoende handvatten te bieden om na een periode van maximaal 6 maanden weer terug te

kunnen keren naar de reguliere school. Hierbij is het ook van belang om de leerkracht van de reguliere

groep tools aan te reiken, waarmee zijn of haar handelingsrepertoire kan worden versterkt. Binnen de

TOP-groep kunnen 8-10 kinderen worden opgevangen. De groep wordt dagelijks begeleid door twee

professionals.)

Voor extra informatie kunt onze protocollen en extra algemene informatie op onze website of op de

website van ons Samenwerkingsverband raadplegen.

4.2 Aanwezige expertise

In ons team beschikken we over de volgende expertise:

• Jongekindspecialist;

• Specialist kindtekeningen lezen en begrijpen;

• Gedragsspecialisten;

• Taalspecialisten (die verschillende passende trainingen en cursussen hebben gevolgd);

• Taalcoördinatoren;

• Rekenspecialisten (die verschillende passende trainingen en cursussen hebben gevolgd);

• Rekencoördinator;

• Intern begeleider, mogelijkheid tot het afnemen van audits;

• Specialisten hoogbegaafdheid;

• Intern begeleider, met een achtergrond als Remedial Teacher en master Pedagoog;

• Interne coach (ondersteunen in de professionalisering van collega s op individueel en teamniveau);

• Coach voor startende leerkrachten;

• Basisschool coach (is opgeleid om stagiaires van verschillende opleidingen en niveaus te begeleiden

en te coachen binnen hun stageplek op school);

• Specialist Video interactie begeleiding;

• Specialist zorg onder- en middenbouw;

• Managers;

• Wish-leerkrachten;

• Gymleerkracht;

• Leerkrachten met een gymbevoegdheid;

• Vakleerkracht Engels (VVTO-E)

• Specialist met Master SEN begeleiden en gespecialiseerd in gedrag;

• Leer- en gedragsspecialist;
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• Kindercoach;

• Reflexintegratie specialist;

• Coach, gespecialiseerd op krachtgericht coachen;

• HBO Pedagogen;

• Bibliothecaris;

• Specialist de Master SEN gespecialiseerd op Remedial Teaching en Intern Begeleider;

• Leer rachten met de EGO-opleiding (Ervarings Gericht Onderwijs);

• Leerkracht met een Jenaplan en een Montessori diploma

4.3 Professionalisering van medewerkers
De afgelopen twee jaar hebben de  olgende onde  erpen centraal gestaan tijdens onze

scholingsmomenten:

• Basisscholing en verdieping van Ervaringsgericht onderwijs;

• Interne profilering (Communicatie binnen Het Kindcentrum en dan met name op de pleinen);

• Externe profilering (Communicatie met ouders);

• Mijnrapportfolio (Het kind olgsysteem wat we sinds dit schooljaar hanteren naar ouder toe,

in plaats van een rapport of portfolio);

• Analyseren kindcentrummonitor (Analyseren van het tevredenheidsonderzoek wat bij

ouders, kinderen en personeel van KC De Hoven is afgenomen);

• Perspectiefwissel (Oefenen met het inle en in de gedachten van de ander, de rollen

omdraaien. Hoe staat een ander erin en wat kun je met deze informatie?);

• Deep Democracy (over besluiten nemen in een organisatie als de wijsheid van de meer- en

de minderheid wordt meegenomen en over hoe je de kracht van een groep vergroot);

• Versterken van samenwerking. Gebruik maken van eikaars krachten (als collega's);

• Van werkdruk naar werkgeluk (Workshop van externe);

• Procesmatig werken via beeldonderwijs;

• Feedback geven en ontvangen (naar elkaar als collega's toe);

• Ruimte als 3e pedagoog (Hoe je de ruimte zo inricht, dat het  an meerwaarde is voor het

welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen);

• De IEP/LVS (Volgend schooljaar willen we zeer waarschijnlijk overstappen  an LVS CITO naar

IEP);
• Gesprekken met ouders, profilering.
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5 Aanbod basisondersteuning en extra ondersteunin  gericht op specifieke

kindkenmer en

5.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen

Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen of extra of andere behoeften op cognitief gebied

hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs.

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor deze kinderen:

• Verlengde instructie voor een bepaald vakgebied, door de leerkracht in de klas,

ondersteuningsniveau 1.

• Extra instructie en of begeleiding individueel of in een kleine groep in de klas met behulp van

een ingezette collega, ondersteuningsniveau 2.

• Extra instructie of begeleiding buiten de klas, denk hierbij aan een bijvoorbeeld een

programma op ondersteuningsniveau 3 zoals BOUW!, Connect- of Ralfi Lezen.

• Advies voor de leerkracht van een orthopedagoog of specialist van het

samenwerkingsverband, gericht op het aanbod van het kind. Dit is op ondersteuningsniveau

4.

• Het (extra) afnemen van (diagnostische) toetsen om achter de behoeften van een kind te

komen en hierop in te kunnen spelen, dit kan op ondersteuningsniveau 1 of 2.

• Het op eigen niveau werken op voor een bepaald vakgebied. Dit kan vaak met instructie

buiten de klas op ondersteuningsniveau 3 of 4.

• Arrangementbegeleiding voor een of meerdere gebieden, op ondersteuningsniveau 4.

• Ambulant begeleiding vanuit een school voor speciaal onderwijs voor het kind voor één of

meerder gebieden, op ondersteuningsniveau 4.

• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor het kind,

is er een mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan

te vragen voor een passende vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling

(ondersteuningsniveau 5).

5.2 Problemen op het gebied van werkhouding
Kinderen met problemen/ extra of andere behoeften op het gebied van  erkhouding hebben op

verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben

de volgende mogelijkheden voor deze kinderen:

• Extra begeleiding van de leerkracht om de instructie op een effectieve manier bij te kunnen

wonen en om een goede start te kunnen maken met het zelfstandig werken. Denk aan

concrete en duidelijke opdrachten, visuele ondersteuning en een duidelijk en

gestructureerde werkwijze die steeds ongeveer hetzelfde is, ondersteuningsniveau 1.

• Extra ondersteuning of begeleiding in de klas met behulp van een ingezette collega, zodat

het kind effectief aan de slag kan. Denk aan bijvoorbeeld aan ondersteuning m.b.v. de

beertjes van Meichenbaum, ondersteuningsniveau 2.

• Extra ondersteuning of begeleiding buiten de groep, individueel of in een kleine groep,

gericht op taak- en werkhouding op ondersteuningsniveau 3.

• Advies voor de leerkracht van een orthopedagoog of specialist van het

samenwerkingsverband, gericht op het aanbod van de leerling. Dit is op

ondersteuningsniveau 4.

• Arrangementbegeleiding vanuit het samenwerkingsbeverband gericht op taak-

werkhouding, op ondersteuningsniveau 4.
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5.3 Problemen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling
Kinderen met problemen, extra of andere behoeften op het gebied van de sociale en emotionele

ontwikkeling hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons

onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor deze kinderen:

• De leerkracht observeert de behoeften op sociaal- en emotioneel gebied van het kind,

ondersteuningsniveau 1. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies
en tijdens de zelfstandig werkmomenten en vrije momenten in op deze behoeften van het

kind, ondersteuningsniveau 1.

• De gedragsspecialist binnen de school of de intern begeleider observeert de behoeften op

sociaal- en emotioneel gebied van het kind, ondersteuningsni eau 2. Deze observaties

worden naderhand besproken met de leerkracht, hieruit vloeien tips om met dit kind aan de

slag te kunnen gaan. Naar aanleiding hiervan speelt de leer racht tijdens de instructies en

tijdens de zelfstandig werkmomenten en vrije momenten in op deze behoeften van dit kind,

ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om het kind hier naar behoefte

naar te kunnen begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2.

• De orthopedagoog of de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband observeert de

behoeften op sociaal- en emotioneel gebied van het kind, ondersteuningsniveau 4. Naar

aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en tijdens de zelfstandig

werkmomenten en vrije momenten in of deze behoeften van dit kind, ondersteuningsniveau

1. Wanneer een collega in de klas komt om dit kind hier naar behoefte naar te kunnen

begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2. Wordt er vervolgens iemand vanuit een

arrangement opgezet om het kind hier naar behoefte naar te kunnen begeleiden, dan is dit
op ondersteuningsniveau 4.

• Op ondersteuningsni eau 1 kan de leerkracht een individueel ontwikkelingsplan schrijven.

• Op ondersteuningsni eau 2 kan een collega een individueel ontwikkelingsplan of een plan

an aanpak schrijven. Op ondersteuningsniveau 4 schrijft de arrangementbegeleider het plan
an aanpak in het OPP in Idos, dit onder begeleiding van de intern begeleider.

• Op ondersteuningsniveau 3 zou het kind individueel begeleid kunnen worden door de

gedragsspecialist of in een kleine groep van de gedragsspecialist een training volgen op

sociaal emotioneel gebied.

• Op ondersteuningsniveau 4 zou het kind buiten de school een training kunnen volgen op

sociaal emotioneel gebeid, bijvoorbeeld via het regionaal trainingscentrum of via een

particuliere aanbieder.

• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor een kind,
is er een mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan

te vragen voor een passende vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling

(ondersteuningsniveau 5).

5.4 Problematieken op het gebied van specifieke gedragskenmerken
Kinderen met specifieke gedragskenmerken hebben op verschillende manieren de mogelijkheid om

goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de  olgende mogelijkheden voor deze

leerlingen:

• De leerkracht obser eert het gedrag van het kind en de behoeften die hieruit voortvloeien,

ondersteuningsniveau 1. Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies

en tijdens de zelfstandig werkmomenten en vrije momenten in op deze behoeften en het

gedrag van de leerling, ondersteuningsniveau 1.

• De gedragsspecialist binnen de school of de intern begeleider observeert het gedrag van het

kind, ondersteuningsniveau 2. Deze obser aties worden naderhand besproken met de

leerkracht en omgezet naar behoeften. Naar aanleiding hier an speelt de leerkracht tijdens

de instructies en tijdens de zelfstandig werkmomenten en vrije momenten in op het gedrag
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en deze behoeften, ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om het

kind hier naar behoefte naar te kunnen begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2.

• De orthopedagoog of de gedragsspecialist van het samenwerkingsverband observeert het

gedrag van het kind, ondersteuningsniveau 4. Deze observaties worden naderhand

besproken met de leerkracht, hieruit vloeien tips om met dit kind aan de slag te kunnen gaan.

Naar aanleiding hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en tijdens de zelfstandig

werkmomenten en vrije momenten in op dit gedrag en deze behoeften van dit kind,

ondersteuningsniveau 1. Wanneer een collega in de klas komt om dit kind hier naar behoefte

naar te kunnen begeleiden, is dit op ondersteuningsniveau 2. Wordt er vervolgens iemand

vanuit een arrangement opgezet om de leerling hier naar behoefte naar te kunnen

begeleiden, dan is dit op ondersteuningsniveau 4.

• Op ondersteuningsniveau 1 kan de leerkracht een individueel ontwikkelin splan schrijv n.

• Op ondersteuningsniveau 2 kan een collega een individueel ontwikkelingsplan of een plan

van aanpak schrijven. Op ondersteuningsniveau 4 schrijft de arrangementbegeleider het plan

van aanpak in het OPP in Idos, dit onder begeleiding van de intern begeleider.

• Op ondersteuningsniveau 3 zou het kind individueel begeleid kunnen worden door de

gedragsspecialist of in een kleine groep van de gedragsspecialist een training volgen gericht

op bepaald gedrag.

• Op ondersteuningsniveau 4 zou het kind buiten de school een training kunnen volgen gericht

op bepaald gedrag, bijvoorbeeld via het regionaal trainingscentrum of via een particuliere

aanbieder.

• Op ondersteuningsniveau 5 kan het kind vanuit een school voor speciaal onderwijs, zoals

Zuiderbos, begeleiding krijgen binnen de school. Ook kan de leerkracht vanuit een OZAP-

traject vanuit Zuiderbos begeleid worden om de leerling op het gebied van gedrag de juiste

begeleiding te kunnen geven.

• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor het kind,

is er een mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan

te vragen voor een passende vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling.

5.5 Problematieken in het domein van de thuissituatie
Kinderen met problemen of specifieke behoeften in de thuissituatie hebben op verschillende

manieren de mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende
mogelijkheden voor deze leerlingen:

• De leerkracht observeert het kind en de behoeften die hieruit voortvloeien. Naar aanleiding

hiervan speelt de leerkracht tijdens de instructies en tijdens de zelfstandig werkmomenten

en vrije momenten in op deze behoeften van dit kind, ondersteuningsniveau 1. De leerkracht

polst regelmatig bij dit kind hoe het met hem/haar gaat en voert regelmatig een gesprekje.

• Wanneer de leerkracht merkt dat het kind net iets meer nodig heeft dan de leerkracht in de

groep kan bieden. Dan kan de leerkracht, of een andere leerkracht of specialist binnen de

school, dit het kind bieden. Denk hierbij aan een gesprekje buiten het plein, een

lunchafspraak met de leerkracht, even samen een kopje thee of even samen wat halen

(ondersteuningsniveau 2).

• Wanneer de leerkracht specifieke vragen heeft over het gedrag of de behoeften van het kind,

kan hij/zij advies vragen aan de interne gedragsspecialist. Zij kan het betreffende kind

observeren, gesprekjes met dit kind voeren, de leerkracht adviezen geven met de leerkracht

meedenken. Ook zou de gedragsspecialist binnen de school bepaalde begeleiding aan dit kind

geven (ondersteuningsniveau 3).

• Wanneer onze vragen breder zijn dan wat wij binnen de basisondersteuning kunnen bieden,

kunnen wij advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, maar ook aan de
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contactpersoon of orthopedagoog  an ons samenwerkings erband. Een andere mogelijkheid

is dat het kind buiten school een training volgt via bijvoorbeeld het regionaal

trainingscentrum (allemaal voorbeelden van ondersteuningsniveau 4).

5.6 Problematieken die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken
Kinderen met specifieke fysieke en/of medische kenmerken hebben op verschillende manieren de

mogelijkheid om goed mee te kunnen binnen ons onderwijs. Wij hebben de volgende mogelijkheden

voor deze leerlingen:

• Aangepaste instructie en/of verwerking voor een bepaald vakgebied, door de leerkracht in

de klas, ondersteuningsniveau 1.

• Extra instructie en of begeleiding individueel of in een kleine groep in de klas met behulp van

een ingezette collega, ondersteuningsniveau 2.

• Extra instructie of begeleiding buiten het leerplein, wel behorend binnen de

basisondersteuning. Denk hierbij aan een collega die met deze leerling buiten het leerplein

extra ondersteuning aan dit kind biedt (ondersteuningsniveau 3).

• Wanneer het kind meer nodig lijkt te hebben dan de basisondersteuning, kan er vanuit Het

Kindcentrum contact opgenomen worden met het samenwerkingsverband.  anuit het

samenwerkingsverband kan de contactpersoon dan meedenken en gericht advies geven.

Denk hierbij aan het inschakelen van de orthopedagoog of een andere expert die het kind

kan komen observeren en gericht advies kan geven (ondersteuningsniveau 4).

Daarnaast kan er, wanneer nodig, vanuit het Samenwerkingsband of vanuit één van de

scholen van het speciaal onderwijs, gericht begeleiding komen voor het kind, in de vorm van

bijvoorbeeld een arrangement (ondersteuningsniveau 4)

• Wanneer de zorg op ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 niet voldoende lijkt te zijn voor het kind,

is er een mogelijkheid om via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan

te vragen voor een passende vorm van speciaal onderwijs voor deze leerling

(ondersteuningsniveau 5).
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6 Grenzen aan zorg

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de grenzen bepaald worden bij de aanname  an kinderen of bij het

later in beeld komen van speciale onderwijsbehoeften bij kinderen.

Het gaat er met name om de vraag te (blijven) stellen of wij een kind de ondersteuning bieden die het nodig heeft.
Zowel in het belang van het kind zelf als voor de organisatie. De medewerkers zijn in staat de zorg die behoort tot de
basisondersteuning te kunnen garanderen. De maximale groepsgrootte van onze basisgroepen is 38 (75 kinderen op
een leerplein) waarbij maximaal 3 of 4 kinderen per basisgroep een OPP of arrangement kunnen hebben.

Wij streven ernaar om de zorg voor alle kinderen op een verantwoorde wijze vorm te geven. Er kunnen zich echter
situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen kan worden bereikt:

• Verstoring van rust en veiligheid. Indien een kind 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 kinderen. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs
aan de gehele groep en aan het desbetreffende kind te bieden. Het kind vraagt zoveel aandacht van de
leerkracht dat de andere kinderen aandacht tekortkomen.

• Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs. Indien een kind een beperking of stoornis heeft die
zoveel verzorging of behandeling vraagt dat het onderwijs in het geding komt.

• Verstoring van het leerproces voor andere kinderen. Als het onderwijs aan het kind met een beperking of
stoornis zoveel beslag legt op de tijd en de aandacht van de medewerker, dat er daardoor onvoldoende tijd of
aandacht overblijft voor de andere kinderen.

• Gebrek aan opnamecapaciteit van het aantal zorgkinderen. Per aanmelding zal de afweging moeten
plaatsvinden of er voldoende zorgruimte op school of in de basisgroep aanwezig is.

• 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 het kind zich niet optimaal (meer) kan
ontwikkelen, dan is er een grens bereikt.

• Als er bij een kind sprake is van lijdensdruk. Hiervan kan sprake zijn als het kind er onder lijdt dat hij/zij een
uitzonderingspositie heeft in de klas, het kind nauwelijks sociale contacten heeft, het kind stilstaat in de
cognitieve ontwikkeling of niet meer naar school wil.

• Als een kind meer dan 3 jaar leerachterstand heeft en/of een gemiddeld IQ van </= 70 heeft.
• Als er dagelijks of vaak (zwaardere) medische handelingen verricht moeten worden door medewerkers.

Wanneer de grenzen van zorg bereikt zijn, hebben wij overleg met ouders, het samenwerkingsverband en de
leerplichtambtenaar. We kunnen er dan voor kiezen om voor een kind (tijdelijk) op een andere locatie in de school of
buiten de school het onderwijs te verzorgen. Wij streven er altijd naar om met alle betrokkenen tot een goede oplossing
te komen. De ontwikkeling en het welbevinden van alle kinderen en medewerkers staat hierbij voorop.
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7 Ambities  an KC De Ho en rondom Passend Onderwijs

Onze ambities:

• Het leerteam sociaal-emotionele-ontwikkeling zet nog meer in op jezelf kennen en blijven ontwikkelen, zodat
kinderen echt kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Kinderen zijn zich bewust van het effect van het eigen
handelen op de resultaten. Maar dit omvat ook dat kinderen zichzelf durven te zijn en hun eigen mening durven
te geven. Kinderen voelen zich zelfverzekerd genoeg om zich te presenteren. Kinderen durven grenzen aan te
geven en respecteren de grenzen van een ander. In de leergesprekken met kinderen kijken we nog beter hoe
we door middel van de juiste gesprekstechnieken het gesprek met het kind voeren. Hierdoor krijgt het kind zelf
nog meer zicht op zijn eigen ontwikkeling en weet hij zelf hoe hij weer een stap verder kan komen. In de
leergesprekken is eveneens aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

• De leerteams taal en rekenen onderzoeken hoe we de doorgaande leerlijn nog verder kunnen versterken.
Professionals stemmen hier expliciet hun aanbod op af. Focus ligt op het aanbieden van de juiste
verwerkingsstrategieën, het aanbieden van contractwerk, gebruikmaken van de leerlijn leren leren en altijd een
krachtige leeromgeving neerzetten, waardoor het kind betrokken blijft en zijn basisvaardigheden van rekenen
en taal beheerst.

• In staat zijn om leerlijnen te ontwikkelen op het eigen niveau van het kind voor rekenen, spelling, begrijpend
en technisch lezen en het aanbod qua inhoud vorm te kunnen geven.

• Een aanbod te hebben voor alle groepen voor kinderen (met een vermoeden van) dyslexie.

• Een aanbod te hebben voor alle groepen voor meer- en hoogbegaafde kinderen voor taal, rekenen en
projectonderwijs. Een doorgaande lijn voor compacten en verrijken van het reguliere aanbod.

• Een gedragsspecialist die meerdere dagdelen beschikbaar is voor alle groepen om mee te kijken naar gedrag
van kinderen en/of groepen.

• Onderzoeken of en wat we (nog) meer te bieden hebben in de leeromgeving voor kinderen met speciale
behoeften op het gebied van een prikkelarme(re) omgeving.
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Bijlage 5 niveaus  an ondersteuning

Overstijgen de specifieke onderwijsbehoefte(n) van het kind de basisondersteuning?
Dan kan extra ondersteuning (arrangement/ oortraject) worden aangevra gd bij het samen erkingsverband.

Wanneer een leerling een arrangement heeft, maar ook een HP voor technisch lezen (dys! x;e) kan nooit de arrangefnen1st;d  ervoor voo  het lezen
worden gebruikt.

Alleen de doelen  n het HP OPP die voor de aanvraag van het arrangement of voonraj ct zijn ingediend zijn leidend voer de mhoud var. de
arrangemententijd! 

t
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