
Basisondersteuning het Rondeel 
2021-2022

Afsluiting

- Wij dragen zorg voor een prettige overgang naar het vervolgonderwijs
- In groep 7 krijgen alle leerlingen al een voorlopig advies. 
- Wij streven naar gelijke kansen
- Om inzicht te krijgen in cognitieve capaciteiten wordt de ADIT afgenomen (groep 7)
- Via LDOS worden de leerling dossiers gedeeld met de vervolgschool
- Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets Route8
- Alles rondom de adviezen wordt met ouders besproken.
- In november is er een POVO avond voor alle ouders van groep 7 en 8. Hierbij worden de 
ouders geïnformeerd over mogelijkheden op het VO. 

Groepsniveau:
- Groepsambitiegesprek middels de 
- Toetsing en analyse middels Cito 
- Zicht op sociaal emotionele ontwikkeling 
middels Zien
- Oudergesprekken n.a.v rapport
- Observaties in de klas door o.a flitsbezoeken

Zicht op 
ontwikkeling 
en begeleiding

Aanbod

Basis
Tim en Flapoor en Wish (SEO)
De Vreedzame school (inclusief Leerlingenraad, Mediatoren, Groepsvergadering) 
NT2 specialisatie middels schakelbouw, VVE en taalclub voor ouders
Opleidingsschool 
Week van de Lentekriebels (seksuele voorlichting en relatievorming)
Naschoolse activiteiten in de BBS (Plein Actief, BSO, KLUP-up)
Thuisnabijheid middels huisbezoeken en de ouderkamer
Structureel overleg met logopediste en fysiotherapeut
Lyceo en IMC basis voor de groepen 7-8
Ontdeklab, bibliotheek en huiswerkklas 
Werken volgens de 7 zekerheden 

Pedagogisch-
didactisch 
handelen

De leerkrachten van het Rondeel:
- Geven opbrengstgerichte instructies 
- Hebben hoge verwachtingen en baseren deze verwachtingen op de leerlijnen en 
referentieniveaus 
- Werken volgens het opgestelde groepsplan
- Hanteren dezelfde lijn als het gaat om gedragsverwachtingen
- Verrijken hun lessen met concreet materiaal, bewegend leren en coöperatieve 
werkvormen 

Onderwijstijd

Onderwijstijd
- Weekplanning voldoet aan de wettelijke verplichte onderwijstijd
- Dagelijks aanbod van rekenen, taal en spelling 
- Onderwijsactiviteiten zijn weloverwogen verspreid in de jaarplanning
- Er is een nauwe samenwerking met leerplicht
- Er is een goede samenwerking met externe instanties
- De school focust zich op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. 
- Wanneer blijkt dat het ten goede komt voor de leerling, wijkt de school af van de verplichte 
onderwijstijd. 

Ambities op basisondersteuning:
Onderdeel          % 1F %1S/2F
Signaleringswaarde inspectie (37-38)        85% 33,9%
Landelijke gemiddelde (37-38)         93,3% 49,2%

         % 1F %1S/2F
Schoolnorm Lezen         97,0 58,0
Schoolnorm taalverzorging         97,3 47,5
  
Schoolnorm Rekenen        88,8 33,9

Samenwerking

Kwaliteitskaart
Basisondersteuning

In samenwerking met

Extra
Gymplus 
DOEN in wijk Oost
Dubbelklik in wijk Oost

Schoolniveau:
- Trendanalyse tussen- en eindopbrengsten 
middels Parnassys
- Opbrengstgesprek teambreed
- Vier onderwijsplannen voor de zaakvakken (zie 
bijlage)
- Zicht op de ontwikkeling bij kleuters middels Kijk



Ambitie

Ambities op basisondersteuning:
1. 33,9% halen als referentieniveau voor rekenen. Het niveau van het rekenen moet omhoog, 
zodat het aansluit bij de schoolnorm.
2. Voor lezen streven wij naar de schoolnorm 58%
3. Leerkrachten hebben inzicht op de ontwikkeling van de leerlingen, kunnen aantonen of 
zij op koers zitten en handelen hier naar.

Plan & Dialoog

Plan bij Ambitie 1:
- Co-teaching bij de rekenlessen.
- Overstap naar methode van WIG5
- Werkmomenten om de rekenlessen voor te 
bereiden
- Plan GWGB+ vanuit de PO Raad

Plan bij Ambitie 2:
- Methode LIST om de leesmotivatie te bevorderen
- Wekelijks naar de school-bieb 
- Boekbesprekingen in de bovenbouw

Waarnemen 
& Begrijpen

Waarnemen:
We volgend de leerlingen planmatig en cyclisch. Aan de hand van deze waarnemingen stemmen wij ons 
aanbod op de leerlingen, klas en school af. Waarnemingen worden drie keer per jaar genoteerd in de 
groepsambitiekaart.

Waarnemen vanuit:
- Groepsambitiekaart
- Leerlingvolgstysteem Parnassys
- Klasbezoeken
- Groepsobservaties
- Flitsbezoeken
- Werkmomenten waarbij de leerkracht de leerling inschaalt op basisniveau 1 t/m 5

Begrijpen van 
onderwijs-
behoeften

Begrijpen: 
In deze fase is het van belang om in te gaan op de specifieke onderwijsbehoef-
ten van zowel de leerlingen als de gehele groep.

Begrijpen door:
- Groepsambitiegesprekken met leerkracht, ib’er en specialist
- Kindbesprekingen met externen als SMW en jeugdverpleegkundige
- Observaties door schoolondersteuner Passend Onderwijs
- Groepcarrousel

Collectieve reflectie:
- Analyseren van toetsen in januari en juni
- Evalueren en opstellen van groepsplannen 
en individuele plannen
- Cyclisch opstellen van de groepsambitie-
kaart 
- Schoolanalyse wordt twee keer per jaar 
gemaakt n.a.v de Cito-toetsen

Co-reflectie 

Plannen 
en realiseren
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In samenwerking met

Dialoog:
- Groepsambitiegesprek 3x per jaar
- Studiedagen
- Praktisch werkmoment 2x per week
- Scholing
- Groepscarroussel met experts en ib

Plan bij Ambitie 3:
- Groepsambitiegesprekken; wat is je doel? 
Hoe ga je dit halen? Wat heb je daar voor 
nodig?
- Analyseren van toetsen 
- Streven om na 2 periodes van een 
arrangement de leerling weer terug te 
kunnen voegen in zorgniveau 1 of 2.

Plannen en realiseren:
In deze fase worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd en worden er groeps-
plannen opgesteld en uitgevoerd.
- In overleg met leerkracht en ib’er worden er groepsplannen opgesteld voor 6-8 weken. 
- Er worden individuele plannen opgesteld of leerlingen aan elkaar geclusterd. Zij krijgen bijvoorbeeld dan 
pre-teaching of extra ondersteuning van de leerkracht zelf.
- Doordat het Rondeel over co-teachers en leerkrachtondersteuners beschikt. Is het mogelijk om een 
leerling of een groepje leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zowel binnen als buiten de groep te 
begeleiden. 

Kwaliteitskaart
Basisondersteuning


