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Deel A:

Rapportage over het proces

Inleiding
Voor u ligt een actualisatie van het schoolondersteuningsprofiel van CBS De Hoeksteen, Giessenburg.
In het kader van de wet Passend Onderwijs heeft De Hoeksteen in december 2011 een
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, (toen nog geheten onderwijszorgprofiel) in samenwerking met
NTO-Effekt B.V. Dit profiel bestond uit een beschrijving van de mate waarin in december 2011 passend
onderwijs op De Hoeksteen verzorgd kon worden. Tevens was in dit stuk beschreven waar de grenzen
liggen van de school op het gebied van passend onderwijs en welke ambities er zijn als het gaat om zo
veel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Na 3 jaar is het tijd
om te evalueren: hoe staat het met de ambities die we destijds gezamenlijk hebben geformuleerd? En
het is tijd om vooruit te kijken: welke ambities willen we ons voor de komende jaren stellen?
Deze actualisatie wordt in eerste plaats opgesteld om ons onderwijs te evalueren: waar staat onze
school op dit moment op het gebied van de zorg t.o.v. 3 jaar geleden? Tegelijkertijd vormt de scorelijst
basisondersteuning een (nieuwe) 0-meting en kunnen er op basis van dit instrument nieuwe ambities
voor de toekomst worden geformuleerd.
In de tweede plaats dient dit document als verantwoording naar ouders om te laten zien op welke
wijze de school vorm geeft aan passend onderwijs. Mogelijk kunnen we daarnaast onze kennis en
vaardigheden met andere scholen uit ons samenwerkingsverband delen.
Het document wordt een foto opname: hoe staan de zaken er op dit moment voor met een terugblik
naar wat gerealiseerd is en een vooruitblik op de te ontwikkelen punten. De nieuwe ambities zullen
worden opgenomen in het schoolplan 2015-2019 en in onze kwaliteitskaarten Werken met Kwaliteit.
Op die manier zullen deze ambities ook in de komende 4 jaar worden ingepland in de komende
jaarplanningen en zullen zij minimaal 2 keer in deze 4 jaar worden geëvalueerd.
Lisette Boon
November 2014
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Hoofdstuk 1

Visie

Alle kinderen zijn verschillend. Verschillend in uiterlijk, innerlijk maar ook in hun mogelijkheden. Binnen
De Hoeksteen hebben wij aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, omdat zij de reguliere
leerstof moeilijk vinden en voor leerlingen die de leerstof gemakkelijk vinden.
Wij zijn geschoold in Handelings Gericht Werken (HGW) en de één-zorgroute. Dit bepaalt hoe we kijken
naar kinderen, hun mogelijkheden en belemmeringen. De sleutel tot succes in het omgaan met
verschillen is hoe we naar kinderen kijken en hoe we “problemen” formuleren. Zo kiezen wij er
nadrukkelijk voor om te kijken naar wat het kind nodig heeft, de z.g. onderwijsbehoefte. Observatie en
onderzoek richten zich vooral op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en de condities
waaronder die ontwikkeling het beste kan plaatsvinden. Met name de interactie tussen leerkracht, kind
en groep biedt daarbij aanknopingspunten: Wat werkt en hoe kunnen we dit uitbreiden? Wat is minder
effectief? Hoe kunnen we daar verandering in aanbrengen?
Werken vanuit onderwijsbehoeften betekent accepteren dat kinderen verschillen. Het gaat om wat dit
kind van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school voor dit ontwikkelings- of
vakgebied, voor deze periode nodig heeft. Om aan deze verschillen en onderwijsbehoeften zo veel
mogelijk tegemoet te komen is het belangrijk dat onze school minimaal basisondersteuning kan bieden
en de ambitie heeft om naar volledige brede ondersteuning door te groeien.

Hoofdstuk 2

Het proces van de actualisatie

Gekozen instrumenten
Om het schoolondersteuningsprofiel te evalueren, zijn de gestelde ambities uit 2011 besproken in het
MT/IB-overleg. Daarnaast is het hele team uitgenodigd de ‘scorelijst basisondersteuning’ in te vullen. Al
snel bleek dat dit voor leerkrachten eigenlijk een te moeilijke vragenlijst was. 7 personen hebben
uiteindelijk de lijst ingevuld. De uitkomsten van deze scorelijst zijn besproken in de teamvergadering
om hier conclusies voor de toekomst aan te verbinden.
In september 2014 is de kwaliteitskaart ‘Zorg en begeleiding’ van WMK-PO d.m.v. een Quick Scan door
het team beoordeeld.
De school heeft in oktober 2014 een inspectiebezoek gehad. Het rapport van de bevindingen is
gebruikt om het schoolondersteuningsprofiel te evalueren en is als bijlage aan deze actualisatie
bijgevoegd.
De uiteindelijke verantwoording voor het proces en dit stuk ligt bij de directeur van de school.
Het algemeen bestuur en de MR zijn geïnformeerd over het proces van de actualisatie en zullen in het
voorjaar een presentatie krijgen van de resultaten.
De resultaten van de actualisatie van dit schoolondersteuningsprofiel zullen worden opgenomen in het
schoolplan 2015-2019.

3

Deel B

Actualisatie van algemene gegevens en de kengetallen

Hoofdstuk 3

Algemene gegevens

3.1 Contactgegevens
School
BRIN
Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Bestuur

CBS De Hoeksteen
04MY
Mevrouw Lisette Boon
Johan de Kreijstraat 2
0184 652731
directie@cbs-dehoeksteen.nl
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de
bijbel te Giessenburg. Giessen-Nieuwkerk e.o.
Samenwerkingsverband SWV Rivierengebied Midden Nederland (41.02)

3.2 Schoolconcept
Wij, De Hoeksteen, hebben als inspiratiebron voor ons handelen de Bijbel, het woord van God. Het is
onze ambitie om elke dag opnieuw, vanuit het geloof in Jezus Christus, een veilige, uitdagende en
plezierige leeromgeving te creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en
ontplooien.
Vanuit het christelijke perspectief willen we de kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld
meegeven, zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en onze naaste. We besteden veel aandacht aan het
mede opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die zich verantwoord weten
voor de wereld om hen heen.
We willen de kinderen optimaal toerusten op het gebied van kennis en vaardigheden voor een
succesvolle deelname aan het voortgezet onderwijs. We staan open voor alle aangemelde leerlingen,
als hun ouders de grondslag van onze school nadrukkelijk respecteren.
In onze klassen wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De basis is klassikaal, maar we
differentiëren in instructie, tempo en hoeveelheid stof.

3.3 Kengetallen leerling-populatie
Leerlingaantallen (1 oktobertelling)
Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 : 289
Aantal leerlingen per 1 oktober 2013 : 292
Aantal leerlingen per 1 oktober 2012 : 297
Aantal leerlingen per 1 oktober 2011 : 305
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Kinderen van laagopgeleide ouders hebben vaker leerachterstanden. Het ministerie kijkt naar de
hoogst genoten opleiding van 1 of beide ouders. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het
leerlinggewicht dat de school toekent aan een achterstandsleerling. Heeft een achterstandsleerling het
gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Heeft één of beide ouders maximaal basisonderwijs
of (v)so-zmlk gevolgd, wordt het gewicht 1,2 toegekend. Heeft één of beide ouders maximaal lbo/vbo,
praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gevolgd, wordt het gewicht 0,3
toegekend. Er zijn in 2014 21 leerlingen met een leerlinggewicht van 0,3 op school. Het aantal
leerlingen met een gewicht van 1,2 is 0. Het aantal leerlingen met een leerlinggewicht is de laatste
jaren stabiel gebleven.
Voor- of vroegschool
Bijna alle leerlingen die op school komen hebben voorschoolse educatie genoten, waarbij gewerkt is
met Boekenpret. Hierdoor wordt getracht een mogelijke taalachterstand bij de start in onze groepen
1/2 te voorkomen.
Een heel klein deel van de leerlingen die op school komen hebben het intensieve aanbod van de
peuterspeelzaal genoten: 4 x per week i.p.v. 2 x per week, de zg. doelgroepkinderen.
Ondersteuningsteam:
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Aantal aanmeldingen bij het ondersteuningsteam.
We maken deel uit van het SWV Driegang. We hebben een intern ondersteuningsteam, wat goed
functioneert en 6 x per jaar bijeenkomt. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken
wanneer we vastlopen in de ondersteuning binnen de school. Bij het zetten van een volgende stap in
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het leer- en ontwikkelproces is het advies van (externe) deskundigen nodig. We ervaren de
besprekingen met het ondersteuningsteam als nuttig en zijn hierdoor beter in staat om een volgende
stap te zetten met het kind en de ouders. In ons ondersteuningsteam zijn de betreffende leerkracht, de
betreffende ouders, één of meerdere ib-ers, een orthopedagoog, een ambulant begeleider en de
directeur vertegenwoordigd. Indien wenselijk kunnen ook betrokkenen van schoolmaatschappelijk
werk, Jeugdzorg of andere instanties aanschuiven.
Indicaties en verwijzingen:

Aanmeldingen bij
PCL
Verwijzingen SBO
Terugplaatsingen
vanuit SBO
Aantal LWOO/Pro
beschikkingen
Verwijzingen naar
SO cluster 1 en 2
Verwijzingen naar
SO cluster 3
Verwijzingen naar
SO cluster 4
Rugzakjes cluster 1
en 2
Rugzakjes cluster 3
Rugzakjes cluster 4
Dyslexieverklaringen
Gediagnosticeerde
hoogbegaafden
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Leerlingen met een verwijzing of terugplaatsing SBO
We hebben in 2013-2014 2 leerlingen doorverwezen naar het SBO. Voor één van deze leerlingen was
het goed mogelijk om de leerstof aan te passen, maar voelden we ons op sociaal-emotioneel gebied
handelingsverlegen: het lukte ons niet om de frustratie weg te nemen. Bij het andere kind was er
sprake van complexe leerproblematiek in combinatie met gedragsproblematiek, waardoor we
handelingsverlegen raakten.
In de afgelopen jaren hebben we kennis en ervaring met Downsyndroom en epilepsie
opgedaan. Hierbij is het ons goed gelukt passend onderwijs te bieden aan deze kinderen.
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Leerlingen met een verwijzing naar SO of een rugzakje
In 2014 is een leerling met het Downsyndroom vanuit groep 8 naar het SVO uitgestroomd. In 2013
hebben we een leerling naar een cluster 2-school verwezen. Verder hebben we kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften goed kunnen begeleiden binnen onze school. We hebben in 2014 13
leerlingen met een dyslexieverklaring. In de afgelopen jaren is hier door de vergoeding vanuit de
zorgverzekering een groei te zien geweest. Veel van deze kinderen krijgen of hebben een vorm van
externe begeleiding gehad. Deze begeleiding kan in veel gevallen binnen ons schoolgebouw
plaatsvinden.
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Inzet formatie
Wij, De Hoeksteen, hadden op 1 oktober 2014 289 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is
momenteel ca. 24 leerlingen. Per groep zijn er meestal 2 professionals. We hebben 1
onderwijsassistent in dienst die wordt ingezet als ondersteuning voor 1 leerling met Downsyndroom
en 1 leerling met epileptische klachten. (6 lesgebonden uren.)
Er is via het ondersteuningsteam op aanvraag bij het SWV speciale onderwijszorg beschikbaar d.m.v.
PAB. Hier maakt de school regelmatig gebruik van. Daarnaast kan de school via het SWV een beroep
doen op ambulant begeleiders met kennis op het gebied van cluster 3 en 4. Deze hebben vooral een
coachende rol naar de leerkrachten.
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De formatie is 18,39 FTE. We beschikken over een aantal stagiaires: Pabo en Onderwijsassistent. Op het
gebied van ondersteuning (onderwijszorg) hebben wij 3 intern begeleiders (samen 0,53 FTE), 2
remedial teachers (1 FTE) en 1 onderwijsassistent (0,27 FTE).
Deskundigheid binnen de school
Aanwezige deskundigen in ons team:
2 Remedial teachers, 3 intern begeleiders (voor 1/2 en 3/5 en 5/8), waarvan er 1 in opleiding is, 2
SOVA-trainers, 2 rekencoördinatoren (onder- en bovenbouw), 1 taalleescoördinator, 1
gedragsspecialist en 1 hoogbegaafdheidsspecialist.
Gediplomeerd: 2 intern begeleiders, 1 intern begeleider nog in opleiding, Remedial Teachers, SOVAtrainers, taalleescoördinator.

Kenmerken van het schoolgebouw
Er is ruimte in een groep voor 1-op-1 begeleiding
Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding
Er is een prikkelarme werkplek
Er is ruimte voor een time out
De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften
Er zijn ruimten met specifieke functies voor bewegings en leerbehoeften (fysio,
schooltuin, etc.)
Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang of in flexibele
ruimten
Werkruimte waarover leerlingen beschikken
Inrichting van de lokalen

x
x

x
voldoende
goed

Wat betekenen deze gegevens voor de mogelijkheden die de school ziet om nu en in de toekomst
passend onderwijs te realiseren voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften?
We hebben voldoende (en ook flexibele) ruimtes en ruime lokalen. Ook hebben we de ruimte om
kinderen 1 op 1 begeleiding te geven of kinderen zich terug te laten trekken in een time-outplek.
Hierdoor kunnen we kinderen met onderwijsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied meer passend
opvangen.

3.4 Voorzieningen waar de school gebruik van maakt
Zorg in de school zelf
Time out
Schakelklas
Hoogbegaafdengroep – plusklas
Observatieklas
Preventieve ambulante begeleiding
Autiklas

x
x
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Voorschool (VVE)

x

We zien mogelijkheden om expertise in de school te halen en daarnaast soms zorg voor kinderen "uit
te besteden" aan deskundigen. Deze deskundigen ondersteunen ons in het omgaan met kinderen die
andere onderwijsbehoeften hebben. We hebben momenteel niet veel ondersteuning nodig, het lukt
ons goed de kinderen passend op te kunnen vangen. We willen onze kennis op het gebied van
gedragsvragen, verder ontwikkelen om ook deze kinderen passend onderwijs te kunnen geven.

Zorg om de school heen van onderwijs- en ketenpartners
IB-netwerken samenwerkingsverband Passend Onderwijs
SBO
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
SO Rec 1 en cluster 3 voor kinderen met epilepsie
SWV VO
Lokale overheid
Bureau Jeugdzorg
Centrum Jeugd en Gezin
GGZ
School Maatschappelijk werk
Leerplicht
Buurtnetwerk
Buurtregisseur, politie
Club en buurthuiswerk

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wat betekenen deze gegevens voor de mogelijkheden die de school ziet om nu en in de toekomst
passend onderwijs te realiseren voor kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften?
Er zijn goede afspraken met de verschillende netwerken. Genoemde instanties zijn (op afroep)
beschikbaar en er wordt meegedacht en gekeken wat er nodig is om zo goed mogelijk af te stemmen
op de onderwijsbehoeften van de betreffende kinderen.
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Deel C:

Rapportage van de resultaten

Hoofdstuk 4: Evaluatie ambities schoolondersteuningsprofiel 2011
In de samenvattende conclusies van het schoolondersteuningsprofiel van 2011 is (o.a.) te lezen dat CBS
De Hoeksteen voldoet aan basiszorg. Er is een goede basis wat betreft differentiatie,
instructievaardigheden en klassenmanagement. Wanneer de school vastloopt in hun aanpak zoekt zij
ondersteuning van externe deskundigen. Dit is onder andere georganiseerd in het interne
ondersteuningsteam, waarbij ook externe deskundigen aansluiten (breedtezorg).
Om het schoolondersteuningsprofiel in 2014 te actualiseren hebben we de ambities die in december
2011 zijn opgesteld, geëvalueerd:
Ambitie
Werkhouding:
We willen kinderen
leren nog meer
zelfstandig te werken
om tijd en ruimte te
creëren voor kinderen
met andere
onderwijsbehoeften.

Uitvoering
Vanuit het
groepsplan een
vertaling maken naar
de weekplanning.
Klassenmanagement
zo vorm te geven, dat
kinderen instructie
krijgen passend bij
hun niveau en
onderwijsbehoeften.

Evaluatie
Het groepsplan is vertaald
naar een weekplan wat in de
rode map zit. Kinderen
kunnen meer zelfstandig
werken: de leerkracht heeft
gedurende de dag meerdere
momenten waarop hij/zij met
een groepje kinderen aan de
slag kan. Er worden door de
school verschillende
afspraken/tekens voor
zelfstandig werken gebruikt.

Nieuwe ambitie
Onderzoeken van
coöperatieve werkvormen
om nog meer tijd en ruimte
te creëren voor kinderen met
andere onderwijsbehoeften
en zodoende passend
onderwijs verder vorm te
geven.

Fysiek en medisch:
We willen meer kleine
ruimtes om aan
verschillen tussen
onderwijsbehoeften
tegemoet te kunnen
komen.

Eventueel schotten
gebruiken om een
leegstaand lokaal in
kleinere ruimtes op
te delen.

Dit is niet gebeurd, omdat dit
ons inziens niet haalbaar was.

-

Thuissituatie:
We willen ouders meer
en meer gaan zien als
partners.

Ouders kunnen voor
de 12minutengesprekken
op papier aangeven
waar ze tijdens het
gesprek over willen
spreken.

Is uitgevoerd. Daarnaast zijn
ouders in 2013-2014 steeds
uitgenodigd voor de 1e
bespreking van hun kind in
het zorgteam. Daarnaast zijn
ouders bijna altijd aanwezig
bij de bespreking van de
school met een externe
deskundige. Door de een
inloop te organiseren tijdens
de informatieavonden zijn
deze laagdrempeliger

Ouders zijn aanwezig bij
vervolgbesprekingen van het
ondersteuningsteam. In de
toekomst willen we de
mogelijkheden van een
ouderpanel onderzoeken.
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Leren en ontwikkeling:
We willen ons
klassenmanagement zo
organiseren dat
bepaalde kinderen een
instructie op eigen
niveau krijgen en
kunnen werken met
eigen opdrachten
passend bij hun
leerlijn.

Vanuit het
groepsplan een
vertaling maken naar
de weekplanning.
Klassenmanagement
zo vorm te geven, dat
kinderen instructie
krijgen passend bij
hun niveau en
onderwijsbehoeften.

gemaakt en er zijn meerdere
keren per jaar
inloopmomenten voor
ouders om het werk van hun
kind te bekijken en de
leerkracht te spreken.
Naast de groepsplannen voor
rekenen, spelling en
begrijpend lezen, is het door
de nieuwe methodes
(Pluspunt, Taal Actief laatste
versie en Leesfontein) voor
de leerkracht gemakkelijker
geworden te differentiëren
en kinderen meer op hun
niveau instructie en
opdrachten te geven.
Daardoor is het voor een
leerling mogelijk om (met
stevige ondersteuning vanuit
de RT) een eigen leerlijn te
hebben binnen de groep.

-

In de afgelopen 4 jaar is er aan bovenstaande ambities gewerkt, maar zijn er ook nieuwe ambities
vanuit de actualiteit ontstaan. Zo nam het aantal kinderen met een dyslexieverklaring en de behoefte
aan compenserende maatregelen toe.
In 2011 was er één leerling met gediagnosticeerde epilepsie bij ons op school, waarbij de klachten
redelijk beperkt waren. In de jaren erna kwamen er 2 leerlingen met epilepsie bij en bij deze leerlingen
waren de aura’s en aanvallen niet goed onder controle. Dit zorgde voor een behoefte aan meer kennis
over epilepsie en informatie hoe we zo goed mogelijk deze kinderen konden begeleiden.
Tot slot is er een lang gekoesterde wens uitgekomen: er is een plusgroep gestart. Er kwamen steeds
meer geluiden van ouders van sterke leerlingen dat zij behoefte aan meer uitdaging hadden, zeker
gezien de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen hadden op onze school
onvoldoende geleerd hoe ze moesten leren. Op deze vraag wilden wij als school graag inspringen.
Ambitie
Leren en ontwikkeling:
Kinderen met dyslexie
ondersteunen met
computersoftware.

Uitvoering
Aanschaffen en
implementeren van
het programma
Kurzweil.

Leren en ontwikkeling:
Plusleerlingen in hun
onderwijsbehoefte

Opzetten van een
plusgroep voor
leerlingen uit groep

Evaluatie
Op dit moment maken 11
kinderen gebruik van
Kurzweil, met name bij de
afname van toetsen. Dit
bevalt zeer goed: er wordt
gemeten wat de kinderen
weten en niet wat ze kunnen
lezen.
18 leerlingen uit groep 5-8
nemen op dit moment deel
aan de Plusgroep. Deze loopt
11

Nieuwe ambitie
Meer licenties aanschaffen,
mogelijk i.s.m. het
samenwerkingsverband,
zodat meer kinderen tegelijk
met het programma kunnen
werken.

Uitbouwen en verfijnen van
de plusgroep:
-splitsen van de groep in 5-6

tegemoet komen door
structureel meer
uitdaging te bieden.

5-8 voor circa 1,5 uur
per week.

nu ruim 1,5 jaar, met
wisselende gastdocenten en
wisselende samenstellingen.
We zijn zeer tevreden over
het aanbod.

Fysiek en medisch:
Kennis opdoen over
kinderen met epilepsie
om hen zo’n Passend
mogelijk Onderwijs te
bieden op De
Hoeksteen.

Informatie verzorgen
door een deskundige
op het gebied van
epilepsie.

De leerkrachten hebben een
voorlichting gehad van een
AB-er van de Berkenschutse.
Dit was verhelderend. 2 van
de 3 leerlingen op onze
school met epilepsie worden
door deze AB-er begeleid.
Voor de 3e leerling is
ondersteuning op afroep
beschikbaar. De leerkrachten
van deze kinderen leren met
de specifieke behoeften van
deze leerlingen om te gaan.

en 7-8.
- rapport verzorgen aan het
einde van een module.
-uitbreiding van tijd in de
plusgroep
-Aanbod realiseren voor
groep 4, tijdens de 2e helft
van het jaar.
-opleiden van onze
hoogbegaafdheidsspecialist.
Nieuwe ambitie: balans
vinden tussen welbevinden
en stimuleren in ontwikkelen
van deze leerlingen. Waar
nodig het verzorgen van een
eigen leerlijn.

Hoofdstuk 5 Overzicht van de resultaten van de verschillende instrumenten
5.1 Resultaten van de scoringslijst basisondersteuning
De scorelijst basisondersteuning is door 8 personen ingevuld. Er zijn 22 mensen uitgenodigd om de lijst
in te vullen. Echter bleek al snel dat de vragenlijst op een aantal punten erg moeilijk te beoordelen was
voor de meeste leerkrachten. Een stelling als “De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de
ingezette ondersteuningsmiddelen” kon door de meeste leerkrachten niet beantwoord worden.
Overzicht van de actiepunten n.a.v. de resultaten:
IJkpunt 2: De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld
-

De MR stemt in met het SOP.
Het SOP is actueel.
Het SOP is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.

IJkpunt 4: Leerlingen ontwikkelingen zich in een veilige omgeving
-

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich
voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten.

IJkpunt 5: De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen
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- De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen.
IJkpunt 7: Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.
-

Het personeel stemt de werkvormen af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

IJkpunt 9: Voor leerlingen voor wie dit nodig is, is een ambitieus onderwijsarrangement voorhanden.
-

Het onderwijsarrangement bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de
referentiekaders taal en rekenen.

IJkpunt 11: Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning.
-

Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leerling een
(onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie.

5.2 Resultaten van de Quick Scan Zorg en Begeleiding WMK-PO (sept. 2014)
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Sterke punten en men is het eens over:




De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het
vervolgonderwijs.
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg
voor zorgleerlingen.
De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

Bespreekpunten:




De school gaat de effecten van de zorg na.
De school voert de zorg planmatig uit.
De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind.

5.3 Resultaten inspectiebezoek oktober 2014
De inspectie heeft onze scholen op bijna alle indicatoren voldoende beoordeeld. Indicator 1.1: “De
resultaten van de leerlingen aan het einde van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht”en indicator 9.4: “De school
werkt planmatig aan verbeteractiviteiten” zijn als goed beoordeeld.
Voor de volledige rapportage zie bijlage 1.

Hoofdstuk 6

Analyse van de resultaten en conclusies

Uit de resultaten van de verschillende onderzoeken opgenomen in de actualisatie van dit
schoolondersteuningsprofiel blijkt dat De Hoeksteen voldoet aan de ijkpunten van de
basisondersteuning. We hebben een goede basis wat betreft differentiatie, instructievaardigheden en
klassenmanagement. De afstemming op verschillen tussen leerlingen is voldoende en we beschikken
over moderne methodes die inspringen op de niveauverschillen. Er wordt gebruik gemaakt van
preteaching, verlengde instructie en uitbreiding van onderwijstijd.
In de afgelopen 3 jaar hebben we ons ontwikkeld op het gebied van handelingsgericht en
opbrengstgericht werken. De groepsplannen zijn kwalitatief verbeterd en er is in elke groep een
weekplanning gemaakt waarbij het onderbouwde onderwijsaanbod vanuit het groepsplan wordt
omgezet in een werkbare planning.
Ouders zijn we nog meer als partners gaan zien door hun input te vragen bij de 12-minuten gesprekken
en in het ondersteuningsteam. Naast de expertise van het ondersteuningsteam maken we gebruik van
externe voorzieningen als het schoolmaatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, dyslexieondersteuners
en psychologenpraktijken.
De ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen worden systematisch in kaart gebracht en 2 maal
per jaar worden de opbrengsten geanalyseerd met het team en het bestuur. De uitkomsten van de
toetsen leiden tot extra hulp verwoord in groepsplannen. De hulp wordt planmatig uitgevoerd en
geëvalueerd.
Bovenstaande groei is gerealiseerd door ons beleid regelmatig te evalueren met het team en de IB-ers
14

en steeds planmatig te werken aan de verbeterpunten. Vervolgens werden de processen geborgd door
het vast te leggen in verschillende documenten en het terug te laten komen in bouw- en
teamvergaderingen.
Terugkijkend heeft het schoolondersteuningsprofiel van 2011 wellicht niet de aandacht gekregen die
het had verdiend. Daar gaat nu verandering in komen. De uitkomsten van deze actualisatie zullen
worden verwerkt in het nieuwe schoolplan (en daarna in jaarplannen), in de schoolgids en zullen
worden besproken met het bestuur en de medezeggenschapsraad.
Maar ook zonder het houvast van het schoolondersteuningsprofiel heeft de school zich ontwikkeld en
zijn er ambities ontstaan vanuit nieuwe kenmerken van de leerlingenpopulatie. Door het uitwerken van
deze ambities, werken kinderen met dyslexie nu met Kurzweil, worden sterke leerlingen meer
uitgedaagd m.b.v. de plusgroep en is onze deskundigheid op het gebied van epilepsie vergroot.
Kijkend naar het laatste punt zien we ook grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs: na een
paar jaar ervaring zien we dat de ontwikkeling van kinderen met epilepsie sterk samenhangt met het
instellen van hun medicatie. Daar hebben wij als school geen invloed op en dat maakt het uitzetten van
doelen en leerlijnen complex. Wij zien ons in de komende jaren voor de uitdaging gesteld om voor deze
leerlingen een balans te vinden tussen welbevinden en ontwikkelen, eventueel met een eigen leerlijn.
Tevens ervaren we grenzen op het gebied van gedragsproblemen: als de veiligheid van kinderen en de
leerkracht in het geding is, valt de basis voor onderwijzen en ontwikkelen weg. Als het kind met onze
hulp niet in staat is zijn gedrag te reguleren, zien we dat er handelingsverlegenheid ontstaat.
Samengevat voldoet de school aan de ijkpunten van de basiskwaliteit. Daarnaast voldoet het op een
aantal punten na aan de ijkpunten van het passend onderwijs. Het betreft de volgende punten:
-

De MR stemt in met het SOP.
Het SOP is actueel.
Het SOP is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich
voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten.
De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen.
Het personeel stemt de werkvormen af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen
(gebeurt wel maar kan beter)
Het onderwijsarrangement bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de
referentiekaders taal en rekenen.
Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leerling een
(onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie.

Deze punten zullen worden uitgewerkt in de nieuw geformuleerde ambities in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 7

Nieuwe ambities

In onderstaand overzicht zijn onze nieuwe ambities te vinden. Bij elk punt is vermeld wie de
verantwoordelijke is, wanneer de verbeteractiviteit wordt gepland en wanneer er wordt geëvalueerd.
1. Thuissituatie - Ambitie:
We willen de ouderbetrokkenheid vergroten.
Uitvoering
Ouders zijn aanwezig bij
vervolgbesprekingen van het
ondersteuningsteam.
We onderzoeken de mogelijkheden van
een ouderpanel.

Door wie
Directie, intern
begeleiders

Directie

Tijdsplanning
2014-2015

2015-2016
Evaluatie:
Juni 2015 en juni 2016

2. Leren en ontwikkelen - Ambitie
Nog meer tijd en ruimte creëren voor kinderen met andere onderwijsbehoeften.
Uitvoering
Urgentie met het team bepalen.
Onderzoeken van andere vormen van
leren zoals coöperatieve werkvormen en
zelfstandig werken, o.a. dag- en
weektaken.

Door wie
Directie en team

Tijdsplanning:
2015-2016
Evaluatie:
juni 2016

3. Leren en ontwikkelen - Ambitie:
Meer dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken van het programma Kurzweil.
Uitvoering
Door nog 3 extra licenties aan te
schaffen kunnen kinderen uit meerdere
groepen tegelijk aan de slag met
Kurzweil.

Door wie
Directie en ICT-er

Tijdsplanning
We wachten af of er binnen het
samenwerkingsverband
gezamenlijke inkoop mogelijk is.
Mocht dit niets opleveren, dan
september 2015.
Evaluatie:
Juni 2016

4. Leren en ontwikkelen - Ambitie:
Eigen schoolnormen voor de opbrengsten bepalen om kinderen zo optimaal mogelijk te laten
ontwikkelen.
Uitvoering
Door wie
Tijdsplanning
Informeren bij CED en andere scholen
Directeur, intern
2014/2015
naar mogelijkheden op dit gebied.
begeleider middenbouw Evaluatie:
Vaststellen normen.
september 2015
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5. Leren en ontwikkelen - Ambitie:
Verder uitwerken en verfijnen van de plusgroep zodat sterke leerlingen van groep 4-8 nog meer
worden uitgedaagd.
Uitvoering
Splitsen van de plusgroep in 5-6 en 7-8.
Rapport verzorgen aan het einde van
een module.
Uitbreiding van tijd in de plusgroep.
Aanbod realiseren voor groep 4, tijdens
de 2e helft van het jaar.
Opleiden van onze
hoogbegaafdheidsspecialist.
Deelnemen aan het leernetwerk van het
samenwerkingsverband.

Door wie
Directie, werkgroep
meer- en
hoogbegaafden,
hoogbegaafdheidsspecialist

Tijdsplanning
Schooljaar 2014-2015 en 20152016
Evaluatie:
Juni 2015 en juni 2016

6. Leren en ontwikkelen - Ambitie:
Normen van de opbrengsten en de leerlijnen in onderwijsarrangementen koppelen aan de
referentieniveaus taal en rekenen.
Uitvoering
Door wie
Tijdsplanning
Team bekend maken met de
Directie, intern
2015/2016
referentieniveaus en de uitwerking
begeleiders, taal2016/2017
ervan in inhoudelijke leerlijnen.
/leescoördinator,
Evaluatie:
Einddoelen en tussendoelen en
rekencoördinatoren
juni 2017
referentieniveaubeschrijvingen aan
elkaar koppelen.
7. Fysiek en medisch –Ambitie:
Balans vinden tussen welbevinden en stimuleren in ontwikkeling bij leerlingen met epilepsie. Waar
nodig het verzorgen van een eigen leerlijn.
Uitvoering
Communicatie met ouders en
hulpverleners optimaliseren. Prioriteiten
stellen in de ontwikkelpunten. Veel
aandacht voor zelfvertrouwen en
structuur.

Door wie
M.b.v. ambulant
begeleider

Tijdsplanning
2015/2016
Evaluatie:
Juni 2016

8. Fysiek en medisch - Ambitie:
Veiligheidsbeleid opstellen
Uitvoering
Door wie
Verzamelen van het bestaande beleid op Directie
dit gebied en nog ontbrekende
onderdelen aanvullen.
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Tijdsplanning
2015/2016
Evaluatie:
Juni 2016

Hoofdstuk 8: Vragen visitatiecommissie
1. Hoe kunnen we meer tijd en ruimte creëren voor kinderen met andere onderwijsbehoeften?
(Andere onderwijsbehoeften= niet gedijen bij het basisaanbod)
Is de Hoeksteen klaar voor coöperatieve werkvormen en meer zelfstandigheid van de leerlingen zoals
bijvoorbeeld in dag- en weektaken wordt geboden? Hoe zouden we dit veranderingsproces kunnen
inzetten? Wat doen we al en hoe verder te gaan? Wat zijn de voorwaarden om te starten? Hoe kan het
geïmplementeerd worden? Welke adviezen kan de visitatiecommissie op dit gebied geven?

2. Eén grote vraag en een paar kleine:
- Hoe zouden we eigen schoolnormen voor de opbrengsten kunnen bepalen? Wat is passend bij onze
school?
- Hoe kunnen we de opbrengsten en referentieniveaus aan elkaar koppelen?
- Hoe zorgen we ervoor dat als ouders bij het SOT aanwezig zijn, dit zo goed mogelijk wordt ingezet
(zodat de meerwaarde optimaal is) terwijl de leerkrachten alles kunnen zeggen?
- Hoe zouden we de ouderbetrokkenheid nog verder kunnen vergroten t.b.v. het welzijn en
welbevinden van het kind?
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Bijlage 1 Rapportage van bevindingen stelselonderzoek 2014-2015

1 INLEIDING
Op 16 oktober 2014 heeft de inspectie basisschool De Hoeksteen bezocht in het kader van een
landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van dit
onderzoek is het verzamelen van informatie over de kwaliteit van het onderwijs, waarover de
inspectie rapporteert in het Onderwijsverslag 2014-2015. Tevens is gecontroleerd of de school
voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd.
Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:

Vooraf:
•

Controleren van de wettelijke voorschriften, waaronder onderwijstijd;

•

Analyseren van alle documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig
zijn.

Tijdens:
•

Bestuderen van schooldocumenten waarin de school haar beleid en aanpak op diverse
terreinen verwoordt;

•

Bijwonen van lessen in Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Deze lesbezoeken
a

a

a

a

a

a

vonden plaats in de groepen 2 , 3 , 4 , 6 , 7 en 8 ;
•

Gesprekken met de directie, de intern begeleiders en leraren zijn gevoerd;

•

Een eindgesprek met de directie en een vertegenwoordiging van het bestuur na afloop
van het schoolbezoek.

Toezichtkader
De inspectie heeft zich bij haar onderzoek onder andere gebaseerd op het Toezichtkader
po/vo 2012 en de notitie Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs. Beide
documenten zijn te vinden op
www.onderwijsinspectie.nl.

Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 worden de bevindingen van het onderzoek op basisschool De Hoeksteen gegeven.
In hoofdstuk 3 volgt de conclusie. Bijlage 1 van dit rapport bevat een overzicht van de bij dit
onderzoek gebruikte indicatoren en de bevindingen van de inspectie daarover.
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2. BEVINDINGEN

Algemeen beeld
Op basisschool De Hoeksteen zijn alle onderdelen die de kern vormen van goed onderwijs van
voldoende niveau. De leerresultaten zijn zowel aan het einde als op tussentijdse momenten
voldoende. Ook in het onderwijsleerproces en in de zorg voor leerlingen die op- en uitvallen liggen
er geen tekortkomingen. Datzelfde geldt voor de zorg voor kwaliteit. Op een enkel onderdeel is
deze zelfs als 'goed' beoordeeld.

Het team van de school is trots op de manier waarop zij met de leerlingen omgaan: er is veel zorg
voor de kinderen en zij voelen zich erg betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van hun
leerlingen. Er zijn veel specialisaties binnen het team, waaronder taal-lezen, rekenen en gedrag.
ICT-onderwijs en de sprong naar de 21
in wil bekwamen.

st

Century Skills zijn onderdelen waar de school zich verder

Hieronder volgt een toelichting op dit oordeel.

Toelichting
Leerresultaten
Basisschool De Hoeksteen slaagt er steeds in om boven de bovengrens te scoren als het gaat om de
Cito-Eindtoets. Ook over de laatste drie jaren (2012, 2013 en
2014) is dit het geval. Daarom is indicator 1.1 als 'goed' beoordeeld.
Op tussentijdse momenten zijn de resultaten op de toetsen voor technisch lezen in groep 4,
begrijpend lezen in groep 6 en rekenen en wiskunde in groep 4 en 6 eveneens op het verwachte
niveau. Alleen voor technisch lezen in groep 3 werden onvoldoende resultaten behaald op de laatst
afgenomen toets. Momenteel zitten er geen leerlingen in groep 8 die op grond van hun capaciteiten
met een ontwikkelingsperspectief worden begeleid via het samenwerkingsverband. Daarom wordt
indicator 1.4 niet beoordeeld.
Het niveau van de sociale competenties wordt met een landelijk genormeerd instrument in kaart
gebracht. De resultaten van de huidige groep 8 liggen op een voldoende niveau.
Onderwijs en leren
Het leerstofaanbod voor Nederlandse taal (inclusief begrijpend lezen) en rekenen en wiskunde
voldoet aan de kerndoelen en wordt aan (nagenoeg) alle leerlingen tot aan het niveau van groep
8 aangeboden.
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In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema's, waarbij in de planning duidelijk
wordt aangegeven welke tussendoelen voor beginnende geletterdheid en gecijferdheid in de
komende periode aan bod komen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de doelen van de jongste
en oudste kleuters en de activiteiten en opdrachten vormen tezamen met de observaties van de
leerkracht een voldoende basis om zicht te krijgen op de ontwikkeling van deze jongste groep
leerlingen. In die zin is de garantie dat het aanbod in de kleutergroepen hen optimaal voorbereidt
op de overgang naar groep 3 aanwezig.
De lessen beginnen en eindigen op tijd en er gaat weinig tot geen tijd verloren aan
ordeverstoringen of het wisselen van de lessen. De leerlingen wachten niet te lang op de volgende
opdracht of instructie en de materialen liggen klaar. Tijdens de bezochte lessen is gebleken dat in
het didactisch handelen van de leerkrachten voldoende aandacht is voor doelmatigheid, interactie
en stimulans. De uitleg is steeds kort en bondig, vaak aansprekend en gericht op de
belevingswereld van de leerlingen. Het lesdoel krijgt een belangrijke plaats in de uitleg. Er is
structuur in de onderwijsactiviteiten en de leerkrachten slagen erin om met doelmatig
klassenmanagement de aandacht en concentratie van de leerlingen vast te houden. Zij werken
enthousiast aan de opdrachten en zijn geïnteresseerd in de behandelde stof.
In alle groepen heerst een sfeer die leren en ontwikkelen bevordert en er is sprake van een
respectvolle en betrokken omgang met elkaar: zowel de leerkrachten naar hun leerlingen toe
als tussen de leerlingen onderling.
Basisschool De Hoeksteen heeft een veiligheidsbeleid opgesteld dat incidenten moet voorkomen en
de veiligheidsbeleving van personeel en leerlingen wordt in kaart gebracht. Er is daarom voldoende
zicht op de actuele veiligheidsbeleving van deze groepen. Ook is er duidelijkheid over het handelen
na incidenten in en om de school.
De afstemming op verschillen tussen leerlingen is voldoende. De gebruikte methoden gaan
voldoende in op niveauverschillen. Preteaching behoort tot de mogelijkheden, evenals de verlengde
instructiemomenten in en buiten de groep. Uitbreiding van de onderwijstijd gebeurt met
bijvoorbeeld huiswerk. Alle groepen werken met groepsplannen voor de verschillende vakken,
waarin de leerlingen naar niveau zijn ingedeeld (basis, zorg en plus).
Zorg en begeleiding
Basisschool De Hoeksteen beschikt over een toetsinstrumentarium dat past bij de
leerlingenpopulatie en de vorderingen en ontwikkeling van alle leerlingen in kaart brengt.
Signalering van leerlingen die op- en uitvallen gebeurt doorgaans in de groepsbespreking. De
uitkomsten hiervan leiden tot extra hulpactiviteiten. Analyses over waar en welke hiaten (mogelijk
in voorgaande jaren) zijn
ontstaan, een gerichte keuze in de inzet van materialen, aanpak en methodieken of het bepalen van
evaluatiemiddelen maken dit vervolgens mogelijk. In de trajecten van extra zorg is sprake van een
planmatige en doelgerichte werkwijze. Hierdoor kan effectief geëvalueerd worden of de geboden
hulp het verwachte resultaat heeft gehad en - indien nodig - hoe de verdere hulp moet worden
vormgegeven.
Kwaliteitszorg
Slechts een beperkt deel van de leerlingen heeft een extra leerlingengewicht (zo'n zeven procent).
De school kent de belemmeringen en mogelijkheden van haar populatie voldoende en houdt hier
rekening mee bij de invulling van haar onderwijs. Zo vallen de resultaten van het technisch lezen
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en spelling de laatste tijd behoorlijk tegen. De school heeft hiertoe inmiddels enkele maatregelen
genomen.
Het analyseren van de resultaten vindt tweemaal per jaar plaats. Tegenvallende resultaten worden
schoolbreed besproken en leiden tot gerichte verbetermaatregelen.
Er is een systematiek voorhanden waarbij de eigen kwaliteit regelmatig (ten minste een keer in de
vier jaar), volledig (alle aspecten van onderwijs en leren) en objectief (met behulp van een
genormeerd instrument) in kaart wordt gebracht. Het jaarplan, waarin de verschillende
verbeteractiviteiten worden opgenomen, is voldoende richtinggevend en heeft een directe link met
de geconstateerde aandachtspunten/verbeterpunten die vanuit de afgenomen kwaliteitskaarten
naar voren komen. Zo wordt de komende tijd opnieuw de missie en visie op het kleuteronderwijs
bepaald. Ook ouderparticipatie en
–betrokkenheid worden onder de loep genomen. Daarnaast zijn de trajecten voor handelings- en
opbrengstgericht werken reeds gestart. De manier waarop de school haar tekortkomingen in kaart
brengt en deze omzet in gerichte verbeteractiviteiten is een voorbeeld voor andere scholen. In de
uitvoering en tijdens de evaluatie (Zijn onze doelen bereikt?) wordt niets aan het toeval
overgelaten. Daarom is indicator 9.4 als 'goed' beoordeeld.
Er is een systematiek voor het verzamelen, bespreken en aanpassen van allerlei processen,
procedures en afspraken die op de school gelden. Ook is er sprake van geplande en op onderdelen
gerichte lesbezoeken, waarin bepaalde onderwerpen binnen bijvoorbeeld het didactisch handelen
worden bekeken door de schoolleiding of collega's. Zo kan de school nagaan in hoeverre bepaalde
onderdelen en aspecten voldoen aan de gewenst kwaliteit: met andere woorden het actief
vasthouden van bereikte kwaliteit en verbeteringen.
Burgerschap en sociale integratie
De inspectie beoordeelt of de school een aanbod heeft voor bevordering van burgerschap en
integratie. Ze betrekt daarbij de aandacht voor (a) sociale competenties, (b) de samenleving en de
diversiteit daarin, (c) basiswaarden en de democratische rechtsstaat en (d) de mate waarin de
school een leeromgeving biedt waarin burgerschap en integratie ook in de praktijk worden gebracht.
Het leerstofaanbod (indicator 2.6) op basisschool De Hoeksteen voldoet aan alle bovengenoemde
punten.
De school schenkt voldoende aandacht aan mogelijke risico's in de sociale context van de school en
de opvattingen en uitingen van leerlingen op het terrein van burgerschap en integratie. Ook zijn de
visie op burgerschap, de planmatige uitwerking daarvan en de verantwoording van de invulling die de
school daaraan geeft voldoende uitgewerkt (indicator 9.7).

3

CONCLUSIE

Kwaliteit
Het onderwijs op basisschool De Hoeksteen is op alle onderzochte onderdelen op orde. Uit het
onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden blijft
het basisarrangement gehandhaafd.
De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw
bekeken wordt of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.
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Naleving
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd in de naleving van wettelijke voorschriften, die
vanwege het programmatisch handhaven standaard zijn gecontroleerd.

Wel heeft de inspectie, na de invoering van de wet passend onderwijs, ook gekeken of de school
voldoet aan de aangepaste wettelijke voorschriften over de schoolgids, het schoolplan en het
ontwikkelingsperspectief. Daarbij constateert de inspectie dat de school geen specifieke informatie
in deze documenten heeft opgenomen over de wijze waarop de extra ondersteuning voor het jonge
kind plaatsvindt. De inspectie heeft de school verzocht dit te herstellen.

Toelichting vereisten Passend Onderwijs
In de schoolgids moet informatie zijn opgenomen over:
•

de wijze waarop de ondersteuning van het jonge kind (kinderen tot en met groep 4)
wordt vormgegeven;

•

de wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt
vormgegeven;

•

het samenwerkingsverband en in voorkomend geval de samenwerkingsverbanden waarbij
het bevoegd gezag van de school is aangesloten.

In het schoolplan moet bij het onderwijskundig beleid worden verwezen naar het
schoolondersteuningsprofiel of moet op andere wijze duidelijk worden dat de school het
schoolondersteuningsprofiel heeft betrokken bij haar beleid.

Voor leerlingen met extra ondersteuning stelt de school een
ontwikkelingsperspectief op dat aan de wettelijke vereisten voldoet.
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BIJLAGE 1 OORDELEN
In onderstaande tabellen vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn
betrokken en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de
tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader primair onderwijs 2012.
Indicatoren die bij een kwaliteitsonderzoek de doorslag geven of een school (zeer) zwak
is, de zogeheten normindicatoren, zijn gemarkeerd met een asterisk. Voor een overzicht
van alle normindicatoren zie het Toezichtkader po/vo 2012 op www.onderwijsinspectie.nl.
De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke
mate de betreffende indicator gerealiseerd is.
Legenda:
1.

slecht

2.

onvoldoende

3.

voldoende

4.

goed

5.

niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten)

In verband met het programmatisch handhaven heeft de inspectie daarnaast enkele
controles uitgevoerd op bepaalde wettelijke voorschriften. Of de school wel of niet
voldoet aan deze wettelijke vereisten wordt tot uitdrukking gebracht met de score 'ja' of
'nee'.
Opbrengsten
1.1*

1

2

3

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de
basisschool liggen ten minste op het niveau dat op
grond

De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal
en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode
liggen

•

ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
1.4

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

•

ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
1.5

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een

•

niveau dat mag worden verwacht.
Leerstofaanbod
2.1*

2.2*

2.3

1

2

3

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te
bereiken doelstellingen

•

De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en
wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en
met het niveau van leerjaar 8.

•

De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar

•

aan.
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5

•

van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag
worden verwacht.
1.2*

4

4

2.4*

De school met een substantieel aantal leerlingen met
een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal
leerinhouden aan

•

die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een
taalachterstand.
2.6

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van
actief burgerschap en sociale integratie met inbegrip van
het

•

overdragen van kennis over en kennismaking met de
diversiteit in de samenleving.

Tijd
3.1

1

2

•

Schoolklimaat

1

4.4

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid op de school voordoen.

4.5

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het

2

•

afhandeling van incidenten in en om de school.
1

2

3

5.1*

De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

•

5.2*

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

•

5.3*

De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

•

Afstemming

1

2

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op

•

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op

•

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
6.4

4

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

6.3

3

4

•

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
6.2

4

•

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de

Didactisch handelen

3

•

voorkomen van incidenten in en om de school.

6.1

4

De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande
onderwijstijd.

4.6

3

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in

•

ontwikkeling tussen de leerlingen.
Begeleiding

1

7.1*

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

7.2

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen.
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2

3

•

•

4

Zorg
8.1

1

2

3

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig

•

hebben.
8.2

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens

•

bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.
8.3*

De school voert de zorg planmatig uit.

•

8.4

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

•

Kwaliteitszorg
9.1

1

2

3

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar

9.2

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

•

9.3

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

•

9.4

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

9.5

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

9.6

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de

•
•
•

gerealiseerde onderwijskwaliteit.
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het
onderwijs gericht op bevordering van actief
burgerschap en sociale

•

integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over
en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.

Wet- en regelgeving
Nee
NT1A

Ja

De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art.
16, lid 2 en 3, WPO).

NT2A

De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan
(art. 16, lid 1 en 3, WPO).

•
•

NT4A

Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen
voldoen aan de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b,
WPO).

•

NT4B

Er is maximaal zevenmaal een onvolledige schoolweek
geprogrammeerd voor de groepen 3 t/m 8 (artikel 8, lid 7 onder b,
WPO).

•
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4

•

leerlingenpopulatie.

9.7

4

Bijlage 2: IJkpunten basiszorg
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