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Inleiding
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van GBS Het Anker te Velserbroek. U leest
hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende
onderwijsbehoeften.
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen dit
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende
scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het ondersteuningsplan 2016-2020, bijlage 9,
notitie basisondersteuning (maart 2016), beide van het SWV PO IJmond.
In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een
schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te
lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen
de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.
Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag terug te
vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site
www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het
samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.
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1. Passend onderwijs
1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
“Het samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen, ook als er
extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit mogelijkheden van kinderen en niet
vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).”
Algemene doelen van het samenwerkingsverband :
1.
2.
3.
4.
5.

Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen
Goede samenwerking met ketenpartners
Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen
Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig personeel
Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan direct betrokkenen m.b.t. ontwikkelen en faciliteren van
arrangementen
6. Informeren en ondersteunen van ouders
7. Toewijzen, beheren en beheersbaar houden van financiën
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de gewenste basisondersteuning op de
scholen. De zeven principes van handelingsgericht werken zijn uitgangspunt op alle scholen in
het samenwerkingsverband.
Zie: Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs IJmond 2016-2020

1.2 Passend onderwijs op Het Anker
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Het Anker
maakt deel uit van GPO-WN (Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland) en is vanwege haar
gereformeerde identiteit een streekschool. Uitgangspunt op Het Anker is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen
naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te
signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de
ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische partners.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar
ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de
ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat
geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit
extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het
samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een
andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het
samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

1.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school. Daarbij
is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te handelen.
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Uitgangspunten handelingsgericht werken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doelgericht handelen
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal
Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school
Leerkracht speelt een belangrijke rol
Positieve aspecten zijn van groot belang
Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling
Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze

Samenwerken met ouders
Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het
kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Zij kennen hun kind het langst
en het best. Leerkrachten, intern begeleider en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor
het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de
ontwikkeling van het kind. Op het Anker nemen wij deel aan het CPS-traject ouderbetrokkenheid 3.0. Onder
leiding van een regiegroep van ouders en leerkrachten optimaliseren we de criteria voor ouderbetrokkenheid.
Zie: schema Ondersteuningsroute binnen de school, paragraaf 2.4.1.

En wat wil de leerling zelf?
De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De leerkracht
probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerdoelen. Samen met het kind wordt bedacht wat
nodig is om het gestelde doel te bereiken. De leerkracht of intern begeleider voert gesprekken met het kind en
kan hierbij gebruik maken van het formulier “Hoe denk jij erover?”. Dit doen wij op Het Anker bij kinderen die
specifieke onderwijsbehoeften hebben. Met alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben we startgesprekken aan
het begin van het schooljaar.
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2. Basisondersteuning
Basisondersteuning is de door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken mate van ondersteuning die elke
school in het samenwerkingsverband minimaal biedt. Het kan zijn dat leerlingen meer vragen dan de
afgesproken basisondersteuning, dan wordt gesproken over extra ondersteuning of arrangementen. Afspraken
over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 20162020.

De vier aspecten van basisondersteuning zijn:
1.
2.
3.
4.

Basiskwaliteit
Planmatig werken
Ondersteuningsstructuur
Preventieve en lichte curatieve interventies

2.1 Basiskwaliteit
De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het
toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun
basiskwaliteit op orde.
Op het Anker hebben we in april 2017 inspectiebezoek gehad. We kregen van de inspectie het predicaat GOED
en daar zijn we trots op!
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2.2 Planmatig werken
De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop een
passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert.
2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken
We volgen de HGW-cyclus met daarin de volgende fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. We
doorlopen de hele cyclus twee keer per jaar. Er zijn echter vier HGW-periodes, want we stellen de
groepsplannen tussentijds bij als de resultaten daar aanleiding toe geven.
Waarnemen
We beginnen het schooljaar met waarnemen en maken daarbij gebruik de waarneming van de leerkracht van
vorig jaar en de laatste toetsuitslagen. We willen ook graag de waarneming de ouders benutten , door tijdens
de tien-minutengesprekken aan het begin van het jaar gericht informatie te vragen over hun kind. De leerlingen
van groep 5-8 zitten ook bij dit gesprek. Al deze waarnemingen leggen we per leerling vast onder de noemers
stimulerende en belemmerende factoren.
Begrijpen
In de volgende fase proberen we te begrijpen wat de kinderen op grond van onze waarneming nodig hebben
om zich optimaal te ontwikkelen. Deze onderwijsbehoefte omschrijven we per kind en per ontwikkeling/leergebied.
Inmiddels werken we met drie leergebieden: lezen, spelling en rekenen. We gaan dit uitbreiden met het
leergebied sociaal-emotionele vorming.
Plannen
Helaas is het praktisch gezien niet mogelijk om volledig te voldoen aan alle onderwijsbehoeften van ieder
individueel kind. Daarom bekijken we in deze fase van HGW hoe we kinderen met een vergelijkbare
onderwijsbehoefte kunnen clusteren. Zo wordt de groep verdeeld in subgroepjes, die op verschillende wijze
naar hetzelfde doel toewerken.
In het plan gemaakt zijn alle kinderen opgenomen. In dit groepsplan staat wat de werkwijze per subgroepje zal
zijn.
Realiseren
Daarna volgt de fase van de daadwerkelijk uitvoering van de plannen. Tijdens de fase van het realiseren komen
we eigenlijk meteen al weer terecht in de eerste fase van HGW, het waarnemen. We observeren of we op deze
manier echt tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. De grotere kinderen kunnen we dit
ook zelf vragen en ook informatie van u als ouders is hierin van wezenlijk belang. Indien nodig zullen we de
groepsplannen tussentijds aanpassen. De ouders van de betrokken kinderen zullen hiervan natuurlijk op de
hoogte worden gesteld.
Aan het eind van iedere HGW-periode wordt er met behulp van toetsen vastgesteld of de doelen zijn gehaald.
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2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies
2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het
volgen van de ontwikkeling van kinderen
De volgende instrumenten worden gebruikt:
- Methodetoetsen
- Cito taal voor kleuters
- Cito rekenen voor kleuters
- Vroegtijdige signalering dyslexie/ leesproblemen Anneke Smits
- Cito Leestempo (groep 5-8)
- Cito DMT ( groep 3-8)
- Cito AVI ( groep 3,4 en gesignaleerde lln in 5-8)
- Cito Begrijpend Lezen ( groep 3-8)
- Cito Rekenen en Wiskunde ( groep 3-8)
- Cito spelling ( groep 3-8)
- Cito spelling werkwoorden ( groep 7,8)
- Cito Entreetoets ( groep 7)
- Cito Eindtoets ( groep 8)
-Overige observatieinstrumenten
- Sidi protocol
- ZIEN, leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling
- Kleuterobservatiesysteem Leerlijnen Jonge Kind
- Incidenteel: Cito woordenschat ( groep 3-8), PI dictee, DTLAS, UGT, zelfbeeldvragenlijst
De begeleidende procedures die gevolgd worden in de cyclus van HGW:
 Reguliere groepsbesprekingen IB-leerkracht
 Reguliere klassenbezoeken IB-er en Zorggesprekken
 Signaleringsbesprekingen
 Zorgoverleg Directie en IB (twee-wekelijks)
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2.3.2 Ondersteuning bij het leren
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid
Lees/taalspecialist die deskundig blijft middels participatie in
netwerk en nascholing, interne begeleiding, scholing in het team
Voorziening
Protocol dyslexie, individuele leesbegeleiding, Adaptief aanbod
middels Snappet.
Gebouw
Voldoende extra ruimtes waar speciale werkplekken gecreëerd
kunnen worden.
Samenwerking met externe partners
Ondersteuning via netwerk GPO-WN en Teacher Schannel
Onderwijsondersteuning vanuit SWV
Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Rekenspecialist die deskundig blijft middels participatie in netwerk en
nascholing.
Voorziening
rekenmethode met 1 F lijn ( 1 ster route, individuele rekenbegeleiding
Rekenbeleid met ERWD protocol
Adaptief aanbod middels Snappet
Gebouw
Voldoende extra ruimtes waar speciale werkplekken gecreëerd
kunnen worden.
Samenwerking met externe partners
Ondersteuning via netwerk GPO-WN en Teacher Channel
Onderwijsondersteuning vanuit SWV
Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
HB-expert die deskundig blijft middels participatie in netwerk en
nascholing.
Voorziening
signalering middels SIDI protocol
plusrekengroep (rekentijgers) groep 3-8
Adaptief aanbod middels Snappet (5-8)
Beleid voor MHB
Gebouw
Voldoende extra ruimtes waar speciale werkplekken gecreëerd
kunnen worden.
Samenwerking met externe partners
Ondersteuning via netwerk GPO-WN en Teacher Channel
Onderwijsondersteuning vanuit SWV
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid

interne begeleiding

Voorziening

Signalering middels HGW, inspanningen om lln zoveel mogelijk bij de
groep te houden met eigen handelingsplan
Kleine groepen, aanbod thematisch onderwijs, Compacten en
gebruik van 1 F lijn.
Adaptief aanbod middels Snappet
Voldoende extra ruimtes waar speciale werkplekken gecreëerd
kunnen worden.
consultatieve gesprekken, hulp/ advies bij opstellen plan door
orthopedagoge GPOWN
Ondersteuning vanuit SWV

Gebouw
Samenwerking met externe partners
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2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Preventief handelen
Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen gedragsproblemen
worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde. We werken met elementen
vanuit PBS (Positive Behavior Support). Aan het begin van ieder schooljaar zetten we de Gouden Weken in voor
positieve groepsvorming.
Programma of methode voor sociale veiligheid
De school gebruikt het volgende programma voor sociale veiligheid: Kanjertraining.
De school beschikt over een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator.
Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek
Deskundigheid
Hele team heeft nascholing gedrag gevolgd ( 3 cursusmomenten)
Intern begeleiding participeert in netwerk PBS coördinatoren
Alle teamleden zijn geschoold in het geven van Kanjertraining. We
hebben een Kanjercoördinator/coach die de doorgaande leerlijn en
schoolbrede aanpak borgt.
Kleuterleerkrachten hebben cursus gevolgd omgaan met moeilijk
gedrag bij kleuters.
Aandacht en tijd
Iedere week Kanjerles en tweede helft van het jaar SEO volgens de
methode. Gesprekken met leerlingen.
Voorziening
Volgsysteem ZIEN. Elk teamlid Kanjercertificaat. Seo spellen
aanwezig ( coöperatieve werkvormen, coachingskaarten,
babbelspel etc)
Gebouw
Er is voldoende ruimte in school voor begeleiding in kleine groepjes.
Er is een speellokaal. Er is plek voor een Time out
Samenwerking met externe partners
Consultatieve gesprekken, hulp/ advies orthopedagoge GPOWN
Ondersteuning vanuit SWV
Schoolmaatschappelijk werker/CJG coach
* Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op school aanwezig
2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Aandacht en tijd
Signalering tijdens lessen bewegingsonderwijs, motorische
oefeningen
Voorziening
Speellokaal, materiaal motorische spel- en speelontwikkeling
Gebouw
Er is voldoende ruimte in school voor begeleiding in kleine groepjes.
Er is een speellokaal en schoolplein met speeltoestellen.
Samenwerking met externe partners
Onderwijsondersteuning vanuit SWV
Medische handelingen
Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd.
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2.4 Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd,
ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.
2.4.1 Ondersteuningsroute binnen school (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2016)

Voor school en leerkrachten

Op het niveau van de
school

School heeft de regie,
samenwerkingsverband
wordt nauw betrokken

(inter)actie naar ouders
Stap1
Leerkracht in de groep observeert,
signaleert, voert kind gesprek en werkt
handelingsgericht
Stap 2
Leerkracht overlegt met collega(s).
Leerlingbespreking / intercollegiale
consultatie
Stap 3
Leerkracht overlegt met IB-er (zorgcoördinator): wat /wie is er nodig
binnen school?
Stap 4
A. IB-er /leerkracht: consultatief overleg
B IB-er /leerkracht: consultatief overleg
met consulent van het SWV
Stap 5
Ondersteuningsteam op initiatief van de

Leerkracht informeert ouders
conform afspraken die hierover
zijn gemaakt binnen de school c.q.
schoolbestuur, staat open voor de
dialoog en wisselt ervaringen uit
over de ontwikkeling van hun kind
en maakt gebruik van expertise van
ouders

Ouders informeren en/of
betrekken bij gesprek en
toestemming regelen

school, voorbereid door de school (directie
en/of ib) samen met de consulent van het
SWV PO IJmond a.d.h.v. stappenplan en

groeidocument/topdossier. Leerkracht
brengt leerling in (zie bijlage
ondersteuningsteam in stappen ).
Stap 6
Bij basis- en extra ondersteuning op
school: afspraken maken
Indien gedacht wordt aan verwijzing
SBO/SO in ondersteuningsteam
beoogde SBO/SO partners uitnodigen.
Stap 7
In ondersteuningsteam afspraken
maken over arrangeren (wat, wie,
wanneer) met relevante partners
betrokkenen (op basis van
groeidocument/topdossier).

Ouders uitnodigen bij bespreking
in ondersteuningsteam
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2.4.2 Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam komt 5 keer per schooljaar bijeen. In het ondersteuningsteam staan vragen rond de
ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal. Afgelopen schooljaar hebben
wij het traject “Coaching on the Job” vanuit het Samenwerkingsverband gevolgd en daarmee de kwaliteit van
onze ondersteuningsteam geoptimaliseerd.
Samenstelling ondersteuningsteam:
- Leerkracht
- Intern begeleider(voorzitter)
- Begeleider passend onderwijs SWV
- Schoolmaatschappelijk werker/CJG coach (op afroep)
- (indien nodig of gewenst) directeur (voorzitter)
Ouders kunnen bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam worden uitgenodigd/zijn aanwezig bij de
bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam werkt volgens de
handelingsgerichte systematiek (zie bijlage “Ondersteuningsteam in stappen”).
Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het
ondersteuningsteam en er een groeidocument/topdossier is ingevuld.

2.4.3 Het groeidocument/topdossier*
Als we handelingsverlegen dreigen te worden m.b.t. het leerproces van een leerling, worden de ouders
daarover door de leerkracht geïnformeerd. Hiervan komt een verslagje in Parnassys onder oudercontact. Deze
signalen worden vastgelegd naar gelang de aard: in de klassenmap bij toetsresultaten of dagevaluatie, als
observatie in Parnassys of in de evaluatie van het groepsplan.
Het eerste deel van het groeidocument/topdossier is een middel om de ondersteuningsbehoeften van een
leerling in kaart te brengen. Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden eerst
samen met ouders en op zorgteamniveau besproken en indien gewenst daarna beschreven. Ouders dienen hier
wel schriftelijk toestemming voor te geven via een accordering in het eerste deel van het
groeidocument/topdossier.
Het groeidocument/topdossier kan tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de eventuele bespreking
in het ondersteuningsteam dienen.
De intern begeleider coördineert het invullen en archiveren van de groeidocumenten/topdossiers.
Bij aanvraag voor extra ondersteuning in de vorm van een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is een
volledig ingevuld groeidocument/topdossier, inclusief OntwikkelPerspectiefPlan verplicht.
*Binnen het SWV IJmond werken we vanaf schooljaar 2017/2018 met topdossier. Omdat er ook nog
groeidocumenten lopen, worden beide genoemd in deze paragraaf.
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2.4.4 Begeleider passend onderwijs SWV
Aan de school is een begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband verbonden.
Doel van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is om het niveau van de basisondersteuning en
preventieve en licht curatieve interventies te optimaliseren en om eventuele (curatieve) interventies te
plegen. Op termijn zal dit de noodzaak van arrangementen en verwijzingen naar het s(b)o minimaliseren.
De begeleider kan worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en
schoolniveau. De begeleider heeft zitting in het ondersteuningsteam en adviseert bij het handelingsgericht
arrangeren. School is en blijft te alle tijde eigenaar van het ondersteuningstraject. Vanuit het SWV is er ook
voor een aantal uren een gedragsspecialist aan onze school verbonden.

2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk
Via het CJG kunnen ouders informatie, advies en begeleiding krijgen op gebied van de jeugdgezondheidszorg,
jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs en gemeenten. De school kan ouders in contact
brengen met het CJG. Afgelopen schooljaar hebben we deelgenomen aan de pilot preventieve jeugdhulp
vanuit de gemeente Velsen, een pilot om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te optimaliseren
t.b.v. goede ondersteuning aan kind en ouders.
Verwijsindex
Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een
leerling aan te melden voor de verwijsindex.
Binnen de school is één intern begeleider aangewezen als contactpersoon. Hij/zij is als enige bevoegd een
melding bij de verwijsindex te doen.
Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.
Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om duidelijk te krijgen
welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij een ‘match’ nemen hulpverlenende
instanties en school contact met elkaar op. De instantie met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg rond
het gezin te coördineren. Dit is nooit de school.
2.4.6 Overige externe deskundigen
GPOWN heeft een orthopedagoge in dienst. Middels het invullen van een intakeformulier kunnen we een
beroep doen op haar kennis en expertise, advies vragen of indien nodig een onderzoek aanvragen naar
intelligentie, leerproblemen en leerstoornissen.
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2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school
Functie/
Taak
deskundigheid
Leerkracht
Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de basisondersteuning in de
groep uit.
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) ondersteuningsbehoeften
bij leren en gedrag. Onderhoudt contact met ouders en kind. Draagt mede zorg voor
het leerling-dossier en het invullen van de groeidocumenten.
Intern begeleider/
zorgcoördinator

Levert bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van basisondersteuning
in de school, waaronder opbrengstgericht werken. Ondersteunt leraren bij het bieden
van passend onderwijs. Onderhoudt contacten met ouders, kind, externen. Verzorgt
agenda ondersteuningsteam en zit het ondersteuningsteam voor. Coördineert het
invullen van groeidocumenten en het bijhouden van het leerling-dossier. Doet
pedagogisch-didactisch onderzoek. Verzorgt aanvraag van arrangementen.
Rapporteert aan en overlegt met directie.

Directeur

Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt
leerkracht en IB waar nodig.
Onderhoudt contacten met ouders, kind, leerkrachten , IB, bestuur, externen.

Dyslexiespecialist

Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van lezen, spelling en
dyslexie. Kan didactisch onderzoek doen. Voor een dyslexieverklaring moet altijd
aanvullend onderzoek worden gedaan door een psycholoog of orthopedagoog.

Gedragsspecialist/
Kanjercoach

Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom
gedragsproblematiek. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de preventie van
probleemgedrag centraal staat.

Motorisch remedial
teacher

Ondersteunt kleine groepjes leerlingen bij de motorische ontwikkeling en de
ontwikkeling van het samen spelen. Adviseert leerkrachten en ouders bij vragen op het
gebied van de motorische ontwikkeling.

Taalspecialist

Medevormgever van inhoud taalbeleid binnen de school, op- en bijstellen
taalbeleidsplan, informeren en adviseren van betrokkenen, collegiale ondersteuning,
contact onderhouden met taalnetwerk en delen met collega’s. Geeft advies en coacht
collega’s hierin. Brengt kennis vanuit taalnetwerk binnen de school en motiveert en
ondersteunt leerkrachten bij uitvoering van het taalbeleid.

Rekenspecialist

Medevormgever van inhoud rekenbeleid binnen de school, op- en bijstellen van het
rekenbeleidsplan, informeren en adviseren van betrokkenen, collegiale ondersteuning
contact onderhouden met rekennetwerk en delen met collega’s. Geeft advies en coacht
collega’s hierin. Brengt kennis vanuit netwerk binnen de school en motiveert en
ondersteunt leerkrachten bij uitvoering van het rekenbeleid.

Specialist jonge kind

Medevormgever van kleuterbeleid binnen de school en kennis van nieuwste
ontwikkelingen op gebied van de ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind en dit
overdragen aan de collega’s. Kennis van een rijke leeromgeving voor kleuters en
hieraan vorm geven binnen de school. Zorg dragen voor doorgaande lijn binnen de
school en coachen van collega’s.
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Specialist
hoogbegaafdheid

Medevormgever van inhoud beleid meer- en hoogbegaafdheid binnen de school, op- en
bijstellen beleidsplan, informeren en adviseren van betrokkenen, collegiale
ondersteuning, contact onderhouden met netwerk en delen met collega’s. Geeft advies
en coacht collega’s hierin. Brengt kennis vanuit netwerk binnen de school en motiveert
en ondersteunt leerkrachten bij uitvoering van het beleid.

Expert thematisch
werken

Medevormgever van inhoud thematisch werken binnen de school en zorgdragen voor
borging en doorgaande lijn, op- en bijstellen van afspraken en beleid rond thematisch
werken, informeren en adviseren van betrokkenen, collegiale ondersteuning en
coaching. Op de hoogte blijven van innovaties en ontwikkelingen in het thematisch en
onderzoekend leren en dit delen met collega’s.

Onderwijsassistent

Het bieden van ondersteuning binnen de groep (of waar nodig buiten de groep) ter
begeleiding en ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

2.4.8 Leerling-dossier
Voor elke leerling is er een leerling-dossier. Hierin is opgenomen:
●
●
●
●
●
●
●
●

de leerlingenadministratie;
rapporten;
uitslagen van toetsresultaten;
gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
verslagen van gesprekken met ouders;
afspraken die er over de leerling zijn gemaakt;
eventueel medisch protocol bij bv. epilepsie of diabetes mellitus
eventueel het onderwijskundig rapport.
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3. Extra ondersteuning
Extra ondersteuning is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan worden geboden. Hier is
bijvoorbeeld extra personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of hulpmiddelen nodig. Dit kan in de
vorm van een arrangement op een basisschool of in de vorm van tijdelijke plaatsing op een SO/SBO school.

3.1. Procedure handelingsgericht arrangeren
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek. Wat zijn de
onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan ondersteuning? Met de antwoorden op deze en
andere vragen wordt met elkaar een arrangement op maat gemaakt.

3.2. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de extra ondersteuning niet kan bieden
wordt samen met de ouders gekeken naar een meer passende onderwijsplek. In samenspraak met de ouders
vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Bij toekenning hiervan kan
een kind geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs. Een plaatsing in het speciaal basisonderwijs is in
principe van tijdelijke aard, een plaatsing is het speciaal onderwijs kan tijdelijk dan wel structureel tot 12/13
jarige leeftijd zijn.
Er kunnen verschillende typen toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven worden:



Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
- bekostigingscategorie 1I (indicatief: leerlingen die cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt,
langdurig ziek zijn of een psychiatrische diagnose hebben)
- bekostigingscategorie 2 (indicatief: leerlingen die lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt zijn)
- bekostigingscategorie 3 (indicatief: leerlingen die ernstig meervoudig gehandicapt én cognitief zeer
beperkt zijn)

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o wordt een volledig groeidocument/topdossier
inclusief ontwikkelperspectiefplan, opgesteld.

4. Exclusie (dit kunnen wij niet bieden)
Binnen de mogelijkheden van Het Anker kunnen wij niet aan de onderwijsbehoefte voldoen van kinderen:
 Die niet aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door meerdere personen en die sterk externaliserend gedrag
vertonen tijden het onderwijsleerproces en tijdens het groepsproces.
 Die een sterk individueel gerichte orthopedagogische- of orthodidactische begeleidingsvraag hebben.
 Waarbij de cognitieve ontwikkeling ernstig stagneert én het welbevinden van het kind en het didactisch
aanbod niet in balans is.
 Waarbij niet aan de (fysieke) zorgbehoefte kan worden voldaan.
 Waarbij de fysieke veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt.
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Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema

School: GBS Het Anker
Bestuur: GPO-WN
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit:
Onze school heeft het predicaat GOED van de onderwijsinspectie (2017)
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende aanwezig blauw = excellent

wit

geel

groen

Handelingsgericht werken
Planmatig werken

blauw

*
*

Ondersteuningsstructuur

*

Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie

*

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen

*

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie

*

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie

*

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek

*

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften

*

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)

*

Protocol voor medische handelingen

*

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen)
● Begeleiding leerling met ZML niveau, inzet onderwijsassistent met specifieke kennis en inzet expertise
vanuit SWV (specifiek arrangement)
● Begeleiding leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op gebied van sociaal-emotioneel vlak en
gedrag met inzet van onderwijsassistentie (interne arrangementen).
● Begeleiding leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op gebied van sociaal-emotioneel en
cognitief vlak met inzet van onderwijsassistentie (interne arrangementen).
Exclusie:
● Zie hoofdstuk 4: exclusie (p.15)
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