Schoolondersteuningsprofiel
BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK
2018 – 2022

Basisschool De Springplank
St.Elisabethstraat 19
5261 VK Vught
t: 073-6563606
e: info@despringplankvught.nl
w: www.despringplankvught.nl

Voorwoord
Binnen een schoolgemeenschap merk je dat er op heel veel gebieden en diverse
plaatsen extra aandacht wordt gevraagd voor (zorg)leerlingen. Soms gaat het
daarbij om leerproblemen, soms om gedragsproblemen, terwijl in een andere
situatie wordt gesproken over de problematische gezinssituatie waarin een kind
verkeert. Steeds maar weer wordt de vraag gesteld: “Hoe ondersteunen we dit
kind (het beste)?”.
Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we op zoek naar (nieuwe)
mogelijkheden om een leerling, en vaak ook de ouders, vooruit te helpen.
Voortdurend zoeken we op Basisschool de Springplank naar een ingang, een
opening: naar ruimte voor kansen!
De ondersteuning van groepen leerlingen (dé klas, dé hoogbegaafde leerlingen,
dé leerlingen met gedragsproblemen) vraagt zowel om algemene als meer
specifieke aandacht. De (extra) ondersteuning van individuele leerlingen vraagt
meestal om meer specifieke aandacht.
Onderwijsgevenden weten als geen ander dat pasklare antwoorden hoogst
zelden voorhanden zijn. Leiding, begeleiding en ondersteuning is nodig en wordt
op verschillende plaatsen georganiseerd en geboden; binnen de klas, vanuit de
Intern Begeleider, tijdens de Remedial Teaching, met ondersteuning van ouders,
met ondersteuning van externe deskundigen.
Samen zijn we aan zet; samen gaan we aan de slag: onderwijs verzorgen op een
wijze waarbij deze recht doet aan individuele en groepen leerlingen.
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1. Inleiding
Met dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij de extra ondersteuning die
wij leerlingen op Basisschool De Springplank kunnen bieden. We maken daarbij
onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. We gaan daarbij
niet uit van de beperkingen van een leerling, maar van wat de leerling nodig
heeft om zich zo optimaal mogelijk op onze school te kunnen ontwikkelen. We
geven aan over welke expertises, voorzieningen en middelen wij beschikken om
leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften te ondersteunen.
Basisschool De Springplank valt onder het bestuur van Stichting Leijestroom. De
stichting bestaat uit negen scholen binnen de gemeente Vught, Den Bosch en
Vlijmen. De Stichting hanteert het Raad-van-Toezicht-model. Het besturen wordt
hierbij uitgeoefend door de directeur/bestuurder en het toezicht is weggelegd bij
een Raad van Toezicht.
Stichting Leijestroom is aangesloten bij samenwerkingsverband PO de Meierij.
Binnen SWV PO de Meierij maken 29 schoolbesturen onderling afspraken over de
wijze waarop voor alle leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. De
besturen realiseren een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen
door het creëren van een samenhangend en dekkend aanbod van basis- en extra
ondersteuning in de regio. SWV PO de Meierij is onderverdeeld in tien
ondersteuningseenheden. Basisschool De Springplank valt binnen de
ondersteuningseenheid Vught (OEV).
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact
staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn
de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht een
schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de
basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van
de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra
ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en
wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en
ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat
een school kan bieden voor een kind.
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Ook onze school beschikt over een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. Hierin
staat vastgelegd hoe de zorg voor leerlingen op onze school is georganiseerd en
wat wij als school kunnen bieden. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt
lezen. Ook kunt u dit terugvinden op onze website: www.despringplankvught.nl

2. Algemene gegevens
2.1. Contactgegevens
Basisschool De Springplank
St.Elisabethstraat 19
5261 VK Vught
t: 073-6563606
e: info@despringplankvught.nl
w: www.despringplankvught.nl
Onderwijstype: (regulier) primair onderwijs
Brinnummer: 04ZW
Bevoegd gezag: Stichting Leijestroom, Vught
Maakt deel uit van: Samenwerkingsverband P.O.De Meierij,
OndersteuningsEenheidVught (OEV)
2.2

Onderwijsvisie / schoolconcept

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven
waarvoor onze school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze
leerlingen en onze ouders te bieden hebben.
Onze missie: ‘Een kleurrijke school waar elk kind kan groeien’
Basisschool De Springplank is een centraal punt in het centrum van Vught, een
veilige haven waar kansen geboden worden.
De kinderen van De Springplank zijn als bloemen. Elke bloem moet kunnen
groeien in eigen tempo; daarvoor hebben ze de warmte van de zon en een
aangepaste hoeveelheid voeding nodig. Dit betekent voor onze kinderendat wij
hen warmte en veiligheid bieden door middel van op het kind aangepaste
aandacht en leerstof.
Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen tot een mooie bloem. Veel verschillende
bloemen maken De Springplank tot een kleurrijk boeket.
Ieder kind mag talenten ontwikkelen en de talenten ook uitbouwen. Door goed
observeren weten we wat het kind nodig heeft en kunnen we een betekenisvol en
beredeneerd aanbod geven. Het kind mag zich ontwikkelen en de wereld
ontdekken in een veilige en rijk ingerichte omgeving. Het kind leert door met
5

plezier te spelen. De Springplank speelt in op de ontwikkelingsbehoefte van ieder
kind en daardoor is een effectieve kindzorg van belang.
Ieder kind onze zorg! De zorg kenmerkt zich op De Springplank door een
zorgstructuur waarbij team, IB-er, Wegwijs+ , Jeugdverpleegkundige (GGD) en
het Samenwerkingsverband de Meierij e.o. de kern vormen. Zij hebben samen
de leerlingen in beeld, bewaken de ontwikkeling van de kinderen en zetten waar
nodig de juiste acties uit.
Het kind centraal. Wat heeft het kind nodig om zich goed te ontwikkelen?
De Springplank biedt onderwijs (vraag-en aanbod gestuurd), waarbij er geen
grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft de kinderen rust,
regelmaat en structuur. Het aanbod is een doorgaande ontwikkellijn en kenmerkt
zich door ‘formeel en informeel’ leren. Het formeel leren is gericht op kennis. Het
informeel leren is gericht op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig
zullen hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Springplank
richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten, maar biedt kinderen zich te
ontplooien tot wie ze zelf zijn.
Het activiteiten aanbod kenmerkt zich door:
- Voor alle kinderen 4 - 12 jaar
- Doorgaande ontwikkellijn
- Formeel leren: rekenen, taal, (begrijpend) lezen en wereldoriëntatie
- Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale vorming
- Betekenisvol en talig; thematisch
- Continurooster; 3-gelijkedagenmodel
- Alle kinderen zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 en
14.30 uur op school, maandag en vrijdag van 08.30 en 12.30 uur
Opvoeden doen we samen. Contact en samenwerking met ouders is belangrijk.
We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met ouders in een open
en positieve houding naar elkaar toe. Ouders kunnen zitting hebben in de
Medezeggenschapsraad: adviesorgaan waarbij de ouders meedenken op
beleidsmatig niveau en de Oudervereniging: Deze bestaat uit een groep
(klassen)ouders die activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, carnaval, e.d. mee
organiseren en ondersteunen. Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te
vervullen in het primaire proces: workshops of helpen in de dagelijkse gang van
zaken
2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie
Kengetallen leerlingenzorg
algemeen
Aantal leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen groep 1 t/m 4
Aantal leerlingen groep 5 t/m 8
Aantal jongens
Aantal meisjes

2014 2015
220
120
100
111
109

2015 2016
218
122
96
115
103

2016 2017
220
120
100
118
102

20172018
226
118
108
117
109

20182019
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Percentage jongens met
13
6
6
9
leerlinggewicht 0.3
Percentage meisjes met
0
2
1
1
leerlinggewicht 1.2
Leerling met Ondersteunings
7
8
9
8
Arrangement
Leerling met PGB
2
0
0
0
Leerlingen met een
4
3
5
4
Zorgcontract/aanvraag Arr
Leerlingen die in ZAT zijn besproken
3
3
2
2
Doublures groep 3 t/m 8
1
0
0
3
Versnellers
Leerlingen die deelnemen aan VVE
Instroomgegevens
Leerling afkomstig uit SBO
0
0
0
0
Leerling afkomstig uit SO
0
0
0
0
Leerling afkomstig uit BAO*
Nieuwkomers**
Uitstroomgegevens
Leerling verwezen naar SBO
1
2
1
0
Leerling verwezen naar SO
1
0
Leerling verwezen naar BAO
0
Uitstroom naar Voortgezet
Onderwijs
Advies VWO
5
5
4
5
Advies HAVO/VWO
3
5
5
4
Advies HAVO
6
4
2
2
Advies VMBO T/HAVO
3
1
5
4
Advies VMBO T
6
5
4
4
Advies VMBO K
4
0
0
2
Advies VMBO B
2
2
2
2
Advies LWOO
0
0
0
0
Advies Praktijkonderwijs / VSO
2
0
1
0
Leerlingen met specifieke
ondersteuningsarrangementen
Leerlingen met een visuele handicap
1
0
0
0
Leerlingen met een auditieve handicap
2
2
0
0
Leerlingen met een behoefte aan leer1
en/of ontwikkelingsondersteuning
Leerlingen met een behoefte aan
1
ondersteuning in de thuissituatie
Leerlingen met een behoefte aan
7
sociaal-emotionele en/of
gedragsondersteuning
*excl. door verhuizing
**minder dan 3 maanden in Nederland en geen kennis van Nederlandse taal
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3. Basisondersteuning

In de laatste bestuur
rapportage noemt de
Inspectie de Springplank
een voldoende school

Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en
ambitie
Eigen inschatting
directeur
Basisondersteuning

Basisto
ezicht
voldoen
Basisto
de
ezicht
goed
goed

voldoend
e

Basiskwaliteit specifiek

X

onvoldoe
nde

Algemeen oordeel zoals
vermeld op de site
inspectie

zwak

Basiskwaliteit algemeen

Zeer
zwak

3.1 Basiskwaliteit van onderwijs

X
X
X
X
Team is voldoende
deskundig om
basisondersteuning te
bieden.

X

3.2 Aannamebeleid
Voor het aannemen van nieuwe leerlingen van een andere school,
peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf hanteert basisschool De Springplank de
volgende werkwijze:
 De leerling wordt aangemeld door de ouders en als er geen zorgvraag is,
wordt de leerling ingeschreven
 Ouders krijgen een gesprek met de directeur (en/of IB-er) om te
inventariseren wat de zorgvraag is van de leerling. De ouders worden ± 6
weken, voordat de leerling op school begint, uitgenodigd voor een
intakegesprek
 Als er wel een zorgvraag is, geeft de directeur de informatie aan de IB-er
De IB-er verzamelt alle gegevens die van belang zijn en heeft daarvoor
wettelijk gezien 10 weken de tijd. Het gaat over de volgende documenten
- Informatie uit het Kind overleg (= overleg tussen basisschool, PSZ en
KDV)
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- Onderzoekgegevens
- Verslag huidige school
Het managementteam van de school bespreekt de aanmelding en alle
gegevens en beslist of de benodigde zorg gegeven kan worden
De Ondersteuningsmanager van de OEV wordt op de hoogte gesteld als er
sprake is van zorg. De school geeft aan welke zorg geboden kan worden
De Ondersteuningseenheid neemt een beslissing over de steun die aan de
school geboden kan worden.
Directeur geeft ouders uitsluitsel of de zorg die de leerling nodig heeft,
geboden kan worden
Bij een positief besluit wordt de leerling ingeschreven op basisschool De
Springplank.

Wanneer een school niet (langer) kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van
een leerling (ook niet met eventuele extra ondersteuning), blijft de zorgplicht wel
van kracht. De school en het schoolbestuur dienen zich in te spannen om een
passende plaats voor de leerling te vinden die zich heeft aangemeld. In die
situatie wordt de procedure gevolgd zoals die binnen de OE Vught is vastgesteld:






De school brengt samen met ouders en eventuele consultants en traject
ondersteuners de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling in
kaart;
De ondersteuningsmanager van de OEV wordt op de hoogte gebracht van
het feit dat er een passende plaats voor deze leerling gezocht wordt;
De directeur van de school met zorgplicht initieert (binnen 6 weken) een
bijeenkomst waarbij alle scholen van de OE Vughtzijn vertegenwoordigd
(overleg ‘Passende plaats’);
Tijdens het overleg ‘Passende plaats’ wordt de casus van de betreffende
leerling ingebracht en besproken. In onderling overleg wordt bepaald
welke school de best Passende plaats kan bieden;
Ouders worden, door de directeur van de school met zorgplicht, schriftelijk
en/of mondeling geïnformeerd over de uitkomsten van dit overleg.

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Basisschool De
Springplank behoort tot het Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit
samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel,
Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal
basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7).
Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar
zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven
we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen
uitgaande van de
mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en
stemmen af met ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl.
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Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk
is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het
verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10
deelgebieden. Dit worden ondersteuningseenheden genoemd. Op deze manier
kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een ondersteuningseenheid
werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en
wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. De gemeente
’s Hertogenbosch is verdeeld in 6 ondersteuningseenheden. Basisschool De
Springplank valt onder de ondersteuningseenheid Zuid.
Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist
de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met
specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV)afgegeven
3.3 Planmatig werken
3.3.1 Schoolniveau
Om de zorgbehoefte van onze leerlingen goed te kunnen blijven volgen en in
kaart te brengen maken wij gebruik van een indeling in zorgniveaus.
Vijf niveaus van zorg
Basiszorg

Breedtezorg

Dieptezorg

1-Zorgroute
Niveau 1: Algemene
preventieve zorg in de
groep

Cyclus Handelingsgericht
werken door de leraar
Groepsbespreking

Niveau 2: Extra zorg in
de groep
Niveau 3: Speciale zorg
in overleg met de
Interne Begeleider

Groepsplan

Niveau 4a: Speciale zorg
in het overleg interne
begeleiding
Niveau 4b: Speciale zorg
in het overleg interne
begeleiding met externe
ondersteuning

Zorg advies team (ZAT)

Niveau 5: Verwijzing
SBO of (V)SO

Individueel plan van
aanpak

Extern handelen:
Handelingsgerichte
diagnose, consultatie
en/of begeleiding door
SMV
Verwijzing

Het volgen van de vorderingen van leerlingen gebeurt door het periodiek
afnemen van een aantal toetsen bij alle leerlingen van onze school. Deze toetsen
zijn landelijk genormeerd en geven een objectief beeld van de vorderingen van
de leerlingen door de jaren heen. Hiermee is de ontwikkeling van iedere leerling
eenvoudig zichtbaar te maken. Verder kan deze ontwikkeling ook worden
vergeleken met alle andere leerlingen in Nederland. Deze toetsen nemen wij op
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onze school af voor de basisvaardigheden: (begrijpend)lezen, spelling, rekenen
/wiskunde.
De groepsleerkracht neemt de toetsen af. Sommige toetsen worden individueel
afgenomen, andere klassikaal. Door het invoeren van de resultaten in het
geautomatiseerde leerlingvolgsysteem krijgt iedere groepsleraar per toets een
groepsoverzicht en voor iedere leerling de ontwikkelingslijn in beeld. De
leerlingen worden getoetst op niveau waarop de kinderen werken. Op basis van
de uitslagen van deze toetsen wordt kinderen bij uitval extra begeleiding
geboden.
Daarbij worden ook per vak methodengebonden toetsen afgenomen voor de
vakken begrijpend lezen, spelling, rekenen/wiskunde en taal
3.3.1.1 De doorgaande lijn.
Het is ons streven om aan alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn
aan te bieden. Dit betekent dat wij het kind zo goed mogelijk volgen in het
proces van leren dat het doormaakt op onze school. We leggen dit vast in ons
leerlingvolgsysteem.
Ieder kind (heeft bij ons) in dit volgsysteem een eigen dossier. In dit dossier
zitten naast de persoonlijke gegevens van het kind de volgende documenten:







de verslagen van de gesprekken van de leerkracht met de leerling,
de verslagen van de oudergesprekken,
de verslagen van de ZAT ( zorgadvies team)
de toetsgegevens,
de rapportgegevens.
OPP en/of plan van aanpak.

Om een leerling goed te kunnen volgen, om een ononderbroken ontwikkelingslijn
aan te bieden, toetsen we de leerlingen met methode gebonden toetsen en
landelijke toetsen van het CITO.
Daarnaast toetsen we ook zaken die te maken hebben met het welbevinden van
leerlingen in de groep. Een voorbeeld hiervan is de schoolvragenlijst die
afgenomen wordt in de groepen 7 en 8 en het sociaal-emotionele
leerlingvolgsysteem uit methode KWINK.
Het is een gegeven: de ene leerling heeft meer zorg nodig dan het andere. Dit
vloeit voort uit de verschillen tussen leerlingen met betrekking tot hun:
 vermogen tot leren
 welbevinden
 sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling
 sociaal-culturele achtergrond
Wij proberen binnen onze school een voortdurende zorg waar te maken voor alle
leerlingen. Deze zorg is erop gericht, dat alle leerlingen de hulp krijgen, die zij
nodig hebben. Hierbij onderscheiden wij de volgende niveaus:
 het niveau van de groep.
 het niveau van de school.
 het niveau van het samenwerkingsverband PO De Meierij
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3.3.1.2 De ondersteuning
De ondersteuning die scholen kunnen bieden aan hun leerlingen bestaat uit drie
onderdelen:
 Basiskwaliteit
Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.
 Basisondersteuning
De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons
samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en
het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken,
werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken,
gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met
voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.
 Extra ondersteuning
Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om
individuele leerlingen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de
basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat
welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit
arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het kernteam van
de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit
het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De
ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke
periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een
ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom
een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning
en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief.
De mogelijkheid bestaat dat Jeugdzorg of Maatschappelijk Werk een onderdeel
zijn van de ondersteuning.
Een arrangement kan ook betekenen dat een leerling op een andere basisschool
beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.
3.3.2 Leerlingniveau
De groepsleerkracht stemt zijn onderwijs en organisatie daarvan af op de
behoeften van de leerlingen. Hij geeft op grond van zijn (dagelijkse) observaties
en toetsings-momenten extra aandacht aan die leerlingen die dat nodig hebben.
Deze extra aandacht kan bestaan uit:
 Het geven van meer individuele instructie en / of verwerking.
 Het gebruik maken van extra onderwijskundige materialen /bronnen.
 Het geven van meer individuele aandacht en begeleiding.
 Het geven van extra opdrachten / uitdagingen.
 Een aangepaste leerlijn
Wanneer de aanpak niet het gewenste resultaat heeft, bespreekt de groepsleraar
dit met de betreffende bouwcoördinator en de Intern Begeleider. Na overleg kan
dan besloten worden tot:
 Het bijstellen van de (speciale) aanpak met behulp van een plan van
aanpak
 Het vragen om ondersteuning door externe deskundigen.
12

De voorgestelde speciale aanpak en de gewenste resultaten worden met de
ouders besproken. Bovendien wordt met de ouders vervolgafspraken gemaakt
om de resultaten te bespreken.
Groepsbesprekingen
Aan de hand van de resultaten van de afgenomen toetsen en de eigen
observaties en ervaringen worden alle leerlingen van de groep door de
groepsleerkracht besproken met de betreffende bouwcoördinator en de Intern
Begeleider. Deze bespreking heeft als doel het maken van een groepsplan voor
een komende periode. In dit groepsplan wordt aangegeven:
 welke leerlingen geclusterd worden
 welke leerlingen speciale hulp krijgen en met welk doel.
 welke (specifieke) materialen hierbij worden ingezet
 op welke wijze de hulp wordt georganiseerd.
Deze groepsbesprekingen vinden twee keer per jaar plaats.
Wanneer leerlingen extra hulp of begeleiding nodig hebben, worden de ouders /
verzorgers hierover geïnformeerd en wordt de voortgang besproken tijdens
ouderavonden en/of individuele oudergesprekken.
Consultatiemogelijkheden
Tijdens de consultatiemomenten worden die leerlingen besproken voor wie de
groepsleerkracht, samen met de bouwcoördinator en/of interne begeleider, niet
de juiste aanpak en /of begeleiding heeft kunnen vinden.
Gezamenlijk wordt gezocht naar de gewenste aanpak. Dit kan leiden tot:
 Een andere aanpak in de groep.
 Het geven van extra instructie of begeleiding in of buiten de groep.
 Een bijstelling van de doelen; het werken op een ander leerniveau voor
een bepaald leer- en vormingsgebied.
 Nader onderzoek door een externe deskundige.
Zorg Advies Team (ZAT)
Het kan voorkomen dat een bepaald probleem niet oplosbaar blijkt binnen de
school. In dit geval wordt, na het voorleggen van de problemen aan de
ouders/verzorgers en met hun toestemming, in overleg getreden tijdens een
zorgadvies team. Het overleg op school wordt uitgevoerd door de Intern
begeleider van de school en medewerkers van Centrum voor Jeugd en Gezin
(maatschappelijk werk van Wegwijs+) en jeugdverpleegkundige(GGD),
groepsleerkracht(en), directielid en ouders.
Over wat voor problemen hebben we het eigenlijk? Dat kan van alles zijn, zowel
op het gebied van leren als van de sociaal-emotionele ontwikkeling, of van het
gedrag op school of thuis. U kunt bijvoorbeeld denken aan zaken als:
concentratieproblemen, storend gedrag, hoogbegaafdheid, conflicten met andere
kinderen, teruggetrokken gedrag, leermoeilijkheden, de overgang naar het
voortgezet onderwijs
In het overleg wordt de deskundigheid van de school aangevuld met die van de
SM-werker en de jeugdverpleegkundige. Dat geeft een bredere kijk op het kind,
en op wat er eventueel aan de hand is. Ook weet het zorgteam de weg naar
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diverse mogelijkheden buiten de school. In elk geval komt het zorgteam met
advies of een hulpaanbod voor leerkracht en/of ouders.
3.4 Preventieve en lichte curatieve interventies
Preventieve en lichte curatieve interventies
Om inhoudelijke invulling te geven aan adequate basisondersteuning beschikt de
school over een reeks van preventieve en licht curatieve interventies. Deze
interventies worden door leerkrachten uitgevoerd al dan niet in samenwerking
met de ketenpartners.
De preventieve en licht curatieve interventies die de competenties van de
leerkracht (nog, of in een aantal gevallen) overstijgen worden vastgelegd in
afspraken waarbij de volgende interventies/voorwaarden en de afspraken die het
SWV PO de Meierij daarover maakt richtinggevend zijn.
Voorwaarden en
interventies
De school is in
staat leer-opgroeien
opvoedproblemen
vroegtijdig te
signaleren, te
screenen en de
ontwikkeling van
deze
problematieken te
volgen
(monitoren)
De school
beschikt over een
afgestemd en
samenhangend
aanbod voor
leerlingen met
meer of minder
dan gemiddelde
intelligentie

Te maken afspraken in het kader
van de basisondersteuning

niet op
kunde
weg
x

Vroegtijdige signalering vereist de
aanwezigheid van diagnostische
expertise. Deze expertise wordt in
samenwerking met ketenpartners
georganiseerd. Korte lijnen bij
hulpvragen is hierbij een voorwaarde

De leerkracht kan omgaan met
verschillen tussen leerlingen. Zij/hij is
in staat de toegevoegde
ondersteuning bij de basisvakken te
bieden naast de vragen op et gebied
van lichte gedragsproblematiek. Dit
vraagt om de volgende kennis en
vaardigheden/competenties
 Leerkrachten zijn bekend met
de uitgangspunten van
handelingsgericht werken en
weten deze toe te passen.
 Leerkrachten zijn in staat tot
het formuleren van doelen.

niet op
kunde
weg

x

x
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Leerkrachten beschikken over
kennis van leerstrategieën en
weten deze toe te passen.
Leerkrachten beschikken over
kennis en leerpsychologische
principes en weten deze kennis
aan te wenden.
Leerkrachten beschikken over
de vaardigheid om een veilige
leeromgeving te realiseren en
tonen deze vaardigheden in de
dagelijkse praktijk van het
onderwijsleerproces.
Leerkrachten zijn in staat om
inhoud te geven aan
onderwijsbehoefte van de
leerling daar waar het gaat om
het realiseren van de
referentiesniveaus taal en
rekenen







Onze school
beschikt over een
aantoonbare
aanpak die gericht
is op:
 Het voorkomen
van
gedragsproble
men
 Het bevorderen
van de sociale
veiligheid (
waaronder
fysieke en
pedagogische
veiligheid)

Het schoolgebouw
beantwoordt aan
de wettelijke
toegankelijkheidse
isen. Tevens
beschikt de school
over aangepaste
werk- en
instructieruimtes
en hulpmiddelen

Elke school ontwikkelt beleid rond of
naar aanleiding van de volgende
thema’s:








Risico inventarisatie
De veilige school (initiatief
ministerie OCW)
Pestbeleid of “handelwijze
sociaal veilig klimaat’
Meldcode kindermishandeling
Preventie machtsmisbruik
Protocol voor medische
handelingen
De school legt, waar nodig,
het ontwikkelde beleid vast in
protocollen

Uitgangspunt is de bestaande
verordening “Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs”. Hierin is
onder meer opgenomen: het
toegankelijk maken van het terrein
voor rolstoelgebruikers en het
aanbrengen van een (trap)lift.

x
x

x

x

niet

op
weg

kunde

x
x
x
x
x
x
x

x
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De school beschikt
over een aanpak
die gericht is op
zorgvuldig
overdragen van
leerlingen naar
andere school.

x

De school is bekend met en werkt
conform afspraken tussen SWV VO
en SWV PO de Meierij over digitale
overdracht en de procedure warme
overdracht van leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte.

Afspraken in het kader van de basisondersteuning gerelateerd aan
leerling kenmerken.
Ondersteuningsvragen vloeien enerzijds voort uit leerlingkenmerken en anderzijds
uit de competenties van leerkrachten. Met betrekking tot de
ondersteuningsbehoeften van leerlingen kunnen hierover de volgende afspraken in
het kader van de basisondersteuning worden gemaakt:

Leerlingkenmerken Ondersteuningsvragen
1. Leerproblemen
en
ontwikkelings
problemen

2. Problemen op
het gebied van
werkhouding
(als onderdeel
van leer- en
ontwikkelings
problemen)

niet

op
weg

kunde

Ondersteuningsvragen op intellectueel gebied vallen binnen de
basisondersteuning al dan niet met inschakeling van externe
deskundigheid.
Op deze school hebben wij antwoord op
ondersteuningsvragen:
 op het gebied van
x
leerachterstanden,
 op het gebied van
x
ontwikkelingsachterstand,
 op het gebied van ernstige
x
ontwikkelingsachterstand,
 op het gebied van
x
ontwikkelingsvoorsprong,
 op het gebied van taal en lezen
x
(dyslexie en protocol),
 op het gebied van rekenen
x
(dyscalculie en protocol),
Deze ondersteuningsvragen horen bij
uitstek binnen de basis-ondersteuning.
Op deze school hebben wij antwoord op
ondersteuningsvragen:
 op het gebied van zelfstandig
werken
 op het gebied van structureren
 op het gebied van zelfstandig
begrijpen
 op het gebied van
doorzettingsvermogen

niet

op
weg

kunde

x

x
x
x
x
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3. Problemen op
het gebied van
de sociale en
emotionele
ontwikkeling

Deze ondersteuningsvragen horen bij
uitstek onder de basis-ondersteuning.
Op deze school hebben wij antwoord op
ondersteuningsvragen:
(Het gaat hierbij om enkelvoudige
problematieken. Psychiatrische
problematieken vallen buiten de
basisondersteuning)

niet

op
weg



op het gebied van (faal)angst

x



op het gebied van
teruggetrokkenheid
op het gebied van zelfvertrouwen

x




kunde

x

op het gebied van positie in de
groep en contactname

x

Voor zover het gaat om leerlingkenmerken als AD(H)D of
kenmerken behorend tot het ASS (Autisme Spectrum
Stoornissen) is het uitgangspunt dat de school wordt geacht:





deze kenmerken kunnen
signaleren
een aanpak voor deze leerlingen
te kunnen realiseren
een veilig klimaat voor de
leerlingen te realiseren
een hulpvraag voor deze
leerlingen kunnen vormen

x
x
x
x
niet

4. Problematieken
op het gebied
van specifieke
gedragskenmer
ken

5. Problematieken
in het domein
van de
thuissituatie

Op deze school hebben wij antwoord op
ondersteuningsaanvragen o het gebied
van specifieke gedragskenmerken:

op
weg

kunde



Overactief gedrag

x



Impulsief gedrag

x



Internaliserend gedrag



Externaliserend gedrag

Voor scholen geldt dat deze in staat
moeten zijn om problemen in de
thuissituatie te signaleren. Daarnaast is
er helderheid over taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden als het gaat om
ondersteuning van problematieken in

x
x

niet

op
weg

kunde
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het domein van de thuissituatie. Het
gaat hierbij met name om:
 Onderstimulering

6. Problematieken
die gerelateerd
zijn aan fysieke
en medische
kenmerken

x



Pedagogische verwaarlozing

x



Explosief gedrag

x

In overleg met ketenpartners en met
name de Basisteams Jeugd en gezin
wordt een aanpak opgesteld en
uitgevoerd. Deze aanpak voorziet in:
 De duiding en weging van
opgevangen signalen,
 De ondersteuningsinzet en –
toewijzing,
 De terugkoppeling van resultaten
van de ondersteuning,
Op deze school hebben wij antwoord op
de ondersteuningsvragen op het gebied
van lichamelijke (stabiele)
kindekenmerken:

x
x
x
niet

In overleg met het speciaal onderwijs
worden passende interventies
geformuleerd.
 Auditieve en spraak-taal
problematiek
 Visuele problematiek

op
weg

x
x



Motorische problematiek

x



Problematieken als gevolg van
specifieke ziektebeelden
Problematieken als gevolg van
beperkte verstandelijke
vermogens
Problematieke n als gevolg van
ernstig letsel

x





Kinderen met een lichamelijke
beperking de individuele
begeleiding nodig hebben

kunde

x
x
x
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3.5

Onderwijs ondersteuningsstructuur

3.5.1.Interne ondersteuningsstructuur
Kengetallen personeelsbestand:
20142015
Personeel algemeen
Personeelsleden
OP
OOP
Personeel specifiek (taken en
functies
Intern begeleider
Remedial teacher
ICT-er
Rekencoördinator
Taalcoördinator
Gedragsspecialist
Specialis Het Jonge kind
Leesondersteuner
Onderwijs- of klassenassistenten
Coördinator VVE
Specialist (VIB) Video Interactieve
begeleiding
Motorisch Remedial Teaching

20152016

20162017

20172018

22
19
3

20
18
2

20
18
2

20
18
2

2
1
1
0
1
1
1
0
3
0
0

2
1
1
0
1
1
1
0
2
0
0

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
3
2
2
2
0
0

0

0

0

19

3.5.2 De zorgniveaus
Basisschool De Springplank
hanteert de volgende
indeling qua zorgniveaus
De zorg voor leerlingen
met specifieke onderwijsen/of begeleidingsbehoeften.

Zorgniveaus/ Fasen van begeleiding
Zorgniveau 1:
FASE 1 VAN BEGELEIDING
ZORGNIVEAU 1: ALGEMENE EN REGULIERE ZORG IN DE GROEP
Inhoud
De basisondersteuning aan kinderen vindt plaats binnen de groep waarin ze
zitten. Op de eerste plaats wordt hier begonnen met het volgen van de
ontwikkeling zoals eerder beschreven. Kinderen volgen de basisinstructie en
doen mee met het reguliere aanbod.
Verantwoordelijkheid:
De leerkracht is verantwoordelijk voor:
- het vormgeven van zorgniveau 1 in zijn/haar groep
- de communicatie met de ouders en verslaglegging daarvan
- de inhoud van de groepsbespreking met de interne begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor:
- het samenstellen van de toetskalender
- plannen van groepsbesprekingen welke 3 keer per jaar plaatsvinden
Communicatie:
De leerkracht communiceert met de ouders over de voortgang van de resultaten:
- tijdens de rapportgesprekken welke voor alle kinderen 2 keer en voor
sommige kinderen 3x per jaar plaatsvinden
- bij een tussentijds oudergesprek op aanvraag van de leerkracht of ouders
- eventueel in een telefonisch overleg
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Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerkracht met de ouders wat het kind
nodig heeft, wat de school aan het kind kan bieden en wat de ouders daar
eventueel in kunnen betekenen. Het kan zijn dat de leerkracht met de ouders
bespreekt dat een kind van zorgniveau 1 naar zorgniveau 2 gaat.
Dossiervorming:
De leerkracht
- vult na afname van de methodegebonden toetsen de registratieformulieren in
van de methodes en geeft aan welke kinderen in aanmerking komen voor
aanpassing in de leerstof
- zorgt binnen 2 weken na toetsafname van niet-methodegebonden toetsen
voor het invoeren van de resultaten in ESIS.
- zal een verslag van oudergesprekken binnen enkele weken invoeren in het
digitale leerlingdossier. Van deze gesprekken gaat geen afschrift naar de
ouders.
- vult 3 keer per jaar een rapport in wat naar de ouders gaat. Een kopie wordt
bewaard in het digitale leerlingdossier.
- vult bij verhuizing een overdrachtsformulier in.
- vult een overdrachtsformulier/ groepsprofiel in bij de jaaroverdracht waarop
staat aangegeven in welke zorgniveaus de kinderen zitten

Zorgniveau 2
FASE 1 VAN BEGELEIDING:
ZORGNIVEAU 2: EXTRA ZORG IN DE GROEP
Inhoud
De extra begeleiding van leerlingen in de groep door middel van verlengde
instructie of andere instructie en ander aanbod. Deze leerlingen vallen uit bij
methodetoetsen of laten een voorsprong zien en krijgen op basis daarvan deze
aanpassen binnen de groep door de leerkracht. Deze leerlingen worden ook
gesignaleerd door onvoldoende groei in vaardigheidsscores of een grotere groei
dan gemiddeld i.c.m. een hoge A-score.
De extra zorg die geboden kan worden is bijvoorbeeld:
- meer individuele instructie en verwerking
- extra feedback
- het nemen van pedagogische maatregelen
- het inzetten van extra didactische maatregelen
Verantwoordelijkheid:
De leerkracht is verantwoordelijk voor:
- het vormgeven van zorgniveau 2 in zijn/haar groep; de inhoud en uitvoering
van de extra zorg aan de leerlingen
- de communicatie met de ouders en verslaglegging daarvan
- het vragen van hulp aan de interne begeleider
- het bespreken van het hulpplan bij te weinig vooruitgang met de intern
begeleider
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De intern begeleider is verantwoordelijk voor:
- het bieden van ondersteuning aan de leerkracht bij de uitvoering d.m.v.
consultatieve gesprekken als de leerkracht daarom vraagt
Communicatie:
De leerkracht:
- informeert de ouders over de inhoud van het groepsplan
- communiceert met de ouders over de voortgang van de resultaten; eventueel
telefonisch
- informeert de ouders na afronding over de resultaten van het hulpplan en de
eventuele wijziging in zorgniveau van het kind
De leerkracht communiceert met de intern begeleider:
- na evaluatie als het groepsplan niet voldoende is vooruitgegaan
Dossiervorming:
De leerkracht
- maakt het hulpplan
- bewaart een kopie van het groepsplan in de zorgmap
- noteert de evaluatie op het groepsplan
- zal een verslag van de oudergesprekken zo snel mogelijk invoeren in het
digitale dossier
- de leerkracht zal op het formulier jaaroverdracht weergeven welke leerling in
zorgniveau 2 werkt en welke leerlingen eventueel naar zorgniveau 1 of 3 gaan
na de jaarovergang
Als uit evaluatie van het groepsplan blijkt dat de leerling het gestelde doel na
een of twee begeleidingsperiodes heeft bereikt, gaat de leerling terug naar
zorgniveau 1. Heeft de leerling na twee begeleidingsperiodes het doel niet
bereikt, dan gaat de leerling naar zorgniveau 3. Dit gebeurt na overleg van de
leerkracht met de intern begeleider.
Zorgniveau 3
FASE 2 VAN BEGELEIDING:
ZORGNIVEAU 3: ÉN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNE SPECIALIST
Speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider.
Criteria van zorg:
Op dit niveau constateert de leerkracht dat de leerling te weinig heeft geprofiteerd
van alle interventies. De leerkracht zoekt hulp bij de intern begeleider vanuit een
concrete hulpvraag (leerlingbespreking) en er vindt een gesprek met ouders plaats.
Uitgangspunt: wat heeft deze leerling, in deze situatie, bij deze leerkracht, nodig?
Het doel van de leerkracht is het voortzetten van hulp binnen het groepsplan
(eventueel aangevuld met een individueel handelingsplan, in ESIS) die door
nieuwe inzichten beter kan worden afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften
van deze leerlingen.
Voorbeelden/criteria om tot een handelingsplan te komen:
een leerling heeft ondanks verlengde instructie de doelen niet gehaald;
een leerling heeft door omstandigheden gedurende enige tijd geen of minder
onderwijs kunnen volgen;
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-

de achterstand is binnen een beperkte tijd in te lopen;
de achterstand is groter, maar stapsgewijs in te lopen (opeenvolgende
handelingsplannen);
een leerling heeft op een specifiek onderdeel van de leerstof een
achterstand;
een leerling heeft specifieke ondersteuning nodig t.a.v. werkhouding,
taakgerichtheid, gedrag.

Een leerling gaat naar zorgniveau 4 als de zorg in niveau 3 niet toereikend is.
Verantwoordelijkheden:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en
intern begeleider.
Leerkracht: formuleren concrete hulpvraag, sterkte/zwakte analyse maken
en indien van toepassing opstellen en uitvoeren van een handelingsplan in
de groep.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het intern onderzoek,
ondersteuning van de leerkracht bij het opstellen en het evalueren van het
handelingsplan.
Communicatie:
De leerkracht communiceert met de ouders over het plan van aanpak en over de
voortgang en evaluatie.
Dossiervorming:
- Verslag leerlingbespreking (intern begeleider) in ESIS
- Verslag oudergesprek (leerkracht) in ESIS, ouders ondertekenen het verslag
dan wel het plan van aanpak
- Onderzoeksgegevens intern onderzoek (toetsen, testen, observaties) in
individueel dossier, aantekening in ESIS, informatie gesprekken intern
begeleider en eventueel aanvullende gegevens in ESIS (intern begeleider)
- Lopend plan van aanpak in zorgmap, afgesloten handelingsplan met evaluatie
in ESIS (leerkracht).

Zorgniveau 4
FASE 3 VAN BEGELEIDING:
ZORGNIVEAU 4: ÉN ONDERSTEUNING VAN EEN EXTERNE SPECIALIST
Speciale zorg met inzet van externen.
Criteria van zorg:
Alle leerlingen, die minimaal zorgniveau 2 en 3 hebben doorlopen en waarbij de
leerkracht in handelingsverlegenheid komt. Geboden hulp heeft onvoldoende
opgeleverd en de school roept externe hulp in (bijv. consultatie, observatie,
onderzoek, begeleiding door instanties). Uitgangspunt: wat heeft deze leerling, in
deze situatie, bij deze leerkracht, nodig?
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Vanuit specifieke expertise van externe instanties worden handelingsadviezen voor
de leerkracht in de groep gegeven. Ook is het mogelijk dat de leerkracht wordt
begeleid door externe instanties op het vlak van handelingsgericht werken.
Een leerling gaat naar zorgniveau 5 als de zorg in niveau 4 niet toereikend is.
Verantwoordelijkheden:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht, IBer en ouders.
Leerkracht: formuleren concrete hulpvraag, maken en indien van toepassing
uitvoeren van specifiek plan van aanpak in de groep (ondersteuning door
intern begeleider).
Intern begeleider verantwoordelijk voor procesbewaking, ondersteuning van
de leerkracht, communicatie naar de leerkracht. Verslaglegging proces.
Gezamenlijk leerkracht/ intern begeleider: gesprekken met ouders,
verzorgen gegevens voor externen.
Ouders: beslissing van het te volgen traject (en eventuele uitkomsten).
Communicatie:
Intern begeleider en leerkracht communiceren met ouders over het plan van
aanpak en over de voortgang hierbinnen.
Vastleggen dat dit met ouders is besproken door de leerkracht
Ouders: geven toestemming voor bespreken/ onderzoek externen en geven
toestemming dat school hierbij aanwezig mag zijn.
Externen: afhankelijk van situatie
Dossiervorming:
De leerkracht verzorgt gegevens voor externen, de intern begeleider
controleert, een kopie wordt bewaard in ESIS
Plan van aanpak in zorgmap, afgesloten en met evaluatie in ESIS,
Informatie gesprekken opnemen in ESIS door de leerkracht / intern
begeleider;
Leerkracht en intern begeleider zijn verantwoordelijk voor toetsen,
informatie oudergesprekken, informatie gesprekken intern begeleider en
eventueel aanvullende gegevens in ESIS;
Leerkracht verzorgt gegevens voor externen, intern begeleider controleert
deze gegevens, vult aan en verstuurt gegevens .

Zorgniveau 5 (Ondersteuningsarrangementen SWV De Meierij)
FASE 3 VAN BEGELEIDING
ZORGNIVEAU 5: AANVRAAG ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT
Passend onderwijs met specialistische hulp. Voor de leerlingen binnen dit
zorgniveau wordt in overleg met de extern deskundige (orthopedagoog en/ of
contactpersoon) uit het samenwerkingsverband een ondersteuningsarrangement
aangevraagd.
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Als er een advies voor een extra arrangement op een reguliere basisschool wordt
gegeven, wordt dit met een, door de ondersteuningsmanager ondertekende,
brief aan school en ouders kenbaar gemaakt.
De ondersteuningsmanager, orthopedagoog en overige betrokken deskundigen
kunnen eventueel ook het advies geven om een toelaatbaarheid voor het SO of
SBO af te geven. Die toelaatbaarheidsverklaring wordt naar school en ouders
gestuurd en door de directeur bestuurder van het samenwerkingsverband
ondertekend.
Indien school en/of ouders het niet eens zijn met de beslissing wat betreft de
toelaatbaarheidsverklaring kunnen zij dit kenbaar maken bij de directeur
bestuurder van het SWV de Meierij. Die vraagt dan een second opinion aan bij
een andere ondersteuningseenheid van het SWV.
Voor alle extra arrangementen moet een OPP worden gemaakt en een daaraan
gekoppeld handelingsdeel worden geschreven. De ouders hebben
instemmingsrecht op dit handelingsdeel.
Binnen elke ondersteuningseenheid vormen de contactpersoon, de
orthopedagoog, de wijk-interne begeleider en de wijkambassadeur het
zogenaamde kernteam. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over rollen, taken
en verantwoordelijkheden.
(verdere procedure beschreven in Ondersteuningsplan SWV De Meierij).
Verantwoordelijkheden:
Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht,
intern begeleider en ouders.
Leerkracht: opstellen en uitvoeren van specifiek plan van aanpak in de
groep. Leerkracht blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling
in de groep.
intern begeleider is verantwoordelijk voor procesbewaking, ondersteuning
van de leerkracht, communicatie naar de leerkracht.
Directie: zoeken naar passend onderwijsarrangement voor deze leerling.
Gezamenlijk leerkracht/ intern begeleider: gesprekken met ouders,
contacten externen.
Ouders: beslissing van het te volgen traject (en eventuele uitkomsten).
Externen (PCL, CvI, etc.): besluitvorming op basis van gestelde vraag van
ouders.
Communicatie:
Leerkracht communiceert (eventueel met ondersteuning van intern
begeleider) met ouders over het plan van aanpak en over de voortgang
hierbinnen.
Vastleggen dat dit met ouders is besproken door de leerkracht.
Ouders: betrokken in gehele proces en geven toestemming voor in te zetten
trajecten.
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-

Externen: afhankelijk van situatie.

Dossiervorming:
Informatie en gesprekken vastleggen in ESIS (leerkracht en intern
begeleider);
Informatie externen opslaan in ESIS mits digitaal aangeleverd (leerkracht
en intern begeleider);
Plan van aanpak, bewaren in (zorg)map in de klas, indien afgesloten met
evaluatie in ESIS (leerkracht);
Toetsen, informatie oudergesprekken, informatie gesprekken intern
begeleider en eventueel aanvullende gegevens in ESIS (leerkracht en intern
begeleider);
Leerkracht verzorgt gegevens voor externen, IB controleert deze gegevens
controleren, vult aan en verstuurt gegevens (kopie in ESIS)(intern
begeleider)
3.5.3. Samenwerkingsverband Wegwijs +
Gemeente Vught heeft er op 1 januari 2015 taken bij, die eerst door het Rijk en
de Provincie werden uitgevoerd. Het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet,
Participatiewet en Wmo+. Om deze taken goed uit te voeren, werkt de gemeente
samen met professionals op het gebied van gezondheid, opvoeden, zorg, welzijn,
werk en inkomen. Dit samenwerkingsverband heet WegWijs+.
In Wegwijs+ werken Juvans, Jeugdzorg, Welzijn Vught, MEE, het Centrum voor
Jeugd en Gezin en de afdelingen Arbeid & Inkomen en WegWijs van de gemeente
samen. En met bijvoorbeeld de woningcorporatie en de wijkagent. Totaal bestaat
het team uit ongeveer 30 medewerkers.
Hebt u ondersteuning of zorg nodig? Of hebt u daar vragen over? Maak dan een
afspraak via de gemeente bij u thuis of in het gemeentekantoor. WegWijs+
bespreekt de situatie. Vooral als u ingewikkelde hulpvragen hebt, of als er
bijzondere omstandigheden zijn, is WegWijs+ een verbetering. U hoeft niet meer
langs allerlei instanties. Op termijn komen er ook wijksteunpunten, zodat u nog
dichter bij huis uw vragen kunnen stellen.
De overdracht van taken naar de gemeente gaat gepaard met
bezuinigingen. Het Rijk gaat er van uit dat de zorg dichter bij huis goedkoper en
efficiënter is. Ook voor Vught ligt hier een uitdaging. WegWijs+ bespreekt
daarom ook nadrukkelijk uw eigen mogelijkheden. En denkt mee over andere
oplossingen en mogelijkheden.
Contactinformatie:
Telefoon 14073
E-mail gemeente@vught.nl
Bezoekadres:
Secr. van Rooijstraat 1
5261 EP Vught
Postadres:
Postbus 10100
5260 GA Vught
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3.5.4. ZorgAdviesTeam (ZAT)
Op basisschool De Springplank is een ZorgAdviesTeam (ZAT) actief. Dit team
bestaat uit:







Directeur van de school
De Intern Begeleider van de school
Leerkracht van de school
Schoolmaatschappelijk werk (Wegwijs+)
De sociaalverpleegkundige van de GGD
Evt. een andere professional indien nodig

Allereerst is de leerkracht die de ontwikkeling van de leerling volgt en signaleert.
Wanneer er sprake is van (complexe) problematiek op (meerdere) gebieden dan
wordt het ZAT ingeschakeld in overleg met de ouders. Het ZAT zoekt dan naar
oplossingen in overleg met school en ouders.
Ondersteuningseenheid Zuid
Vanuit de ondersteuningseenheid Vught zijn orthopedagogen werkzaam. Bij de
taakuitvoering worden de volgende accenten gelegd:





Uitvoeren van consultieve begeleiding op afroep binnen de scholen
Advisering van de ondersteuningsmanager m.b.t. de monitoring, gericht
op de leerlingenzorg
Op verzoek informeren van de ondersteuningseenheid ingeval van vragen
m.b.t. de voorliggende dossiers
Participeren in schools- en bovenschools zorgoverleg ( bijv. IB-netwerk,
indien gewenst bij ZAT)

3.5.5. GGD
Elk schooljaar worden de kinderen uit groep 2 en groep 7 gescreend door de
schoolverpleegkundige. Dit onderzoek wordt op school uitgevoerd. Het onderzoek
in groep 2 bestaat uit een gehoortest, een ogentest en groeimeting. Bij het
onderzoek in groep 7 wordt er onderzocht hoe het kind zich op lichamelijk gebied
ontwikkelt, zodat gezondheidsproblemen worden opgespoord en
gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk worden beperkt.
Wanneer een kind vijf jaar is, ontvangen de ouders en de leerkracht een
vragenlijst over de ontwikkeling van de taal, spraak, stem en het mondgedrag
van het kind. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten beoordeelt de
logopedist van het Samenwerkingsverband of een kind in aanmerking komt voor
logopedisch onderzoek.
3.5.6 Veiligheidsplan
We willen als school een veilig gemeenschap zijn. Vandaar dat er een
Veiligheidsplan bestaat, waarin een aantal veiligheidszaken goed geregeld
staan beschreven: Het plan bestaat bijvoorbeeld uit een vluchtplan voor
leerlingen en leerkrachten ingeval er een onveilige situatie ontstaat . Basisschool
De Springplank voert 2 x per jaar een brand- en ontruimingsoefening uit. In
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schooljaar 2010-2011 hebben alle leerkrachten van basisschool De Springplank
het BHV certificaat behaald. Met daaropvolgend 5 leerkrachten die een BHVherhalingscursus volgen.
Naast het feit dat we willen dat de bezoekers van de school zich fysiek veilig
voelen, willen we ook dat alle kinderen zich veilig “ voelen”. In het pestprotocol
staat duidelijk omschreven hoe er gereageerd zal worden op intimiderend gedrag
van anderen naar een betreffend kind
4.Extra ondersteuning
De extra ondersteuning is die ondersteuning die uitstijgt boven de
basisondersteuning en omvat alle vormen en combinaties van onderwijs,
ondersteuning en zorg.
Extra ondersteuning kan worden aangeboden door de basisschool, de speciale
basisschool en de school voor speciaal onderwijs. Indien nodig is er
samenwerking met maatschappelijke instellingen/ketenpartners en ouders. Het
belang van het kind is leidend. Een inhoudelijke beschrijving van de inhoudelijke
mogelijkheden en het proces van extra ondersteuning is beschreven in het
ondersteuningsplan van SWV De Meierij.
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Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op basisschool de
Springplank wordt er een ontwikkelingsperspectief (Opp) opgesteld.
Het ontwikkelperspectief bevat;
-

Het te verwachtte uitstroomniveau (plus onderbouwing)
Belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het
onderwijs.
De te bieden ondersteuning en begeleiding als handelingsgericht
arrangement.
Ten minste 1 keer per jaar Opp met ouders bespreken.
Het Opp wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

5. Conclusie en ambities
De ambitie waarvoor het team van De Springplank staat is om zoveel mogelijk
leerlingen kansen te bieden binnen het reguliere onderwijs kijkend naar de
talenten en beperkingen. Leren leren van elkaar is dan ook een uitgangspunt.
Hierbij is voor het team duidelijk dat wij als school grenzen en kaders moeten
aangeven wat betreft de mogelijkheden m.b.t. kans van slagen. Duidelijkheid
geven qua verwachtingen naar ouders en collega’s toe is het uitgangspunt.
Dit schooljaar ’18-’19 en de komende schooljaren wil basisschool De Springplank
naast de tot nu toe verleende zorg zicht richten op:







Aansturen van hoog- en meer begaafde leerlingen
Bewegend leren m.b.v. het programma Fit en Vaardig
Aanbod Begrijpend lezen
Beschrijven van belemmerende en bevorderend factoren van de leerling in
het groepsoverzicht in ESIS
Beschrijven van onderwijsbehoeften van de leerling in het groepsoverzicht
in ESIS
Groepsplan in Esis wordt een werkdocument waarin regelmatig
veranderingen en aanpassingen gaan plaats vinden zodat het handelen
van de leerkracht meer en meer op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen worden afgestemd.

Het streven is dat elke leerling op zijn/haar niveau onderwijs aangeboden krijgt,
waarbij het welbevinden primair is. Klassenoverstijgend werken is het
uitgangspunt van De Springplank met het EDI-model als middel.
Extra uitdaging is voor een aantal leerlingen een must om zich optimaal te
ontwikkelen ( eigen leerlijn). Daarnaast zijn er ok leerlingen die een andere
werkwijze nodig hebben. We kijken dan naar o.a. werkhouding, planmatig
werken en manieren van leren. Ook te denken valt aan leerlingen die behoefte
hebben aan hogere orde van denkvaardigheden, zoals analytisch denken,
creatief denken en kritisch denken.
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We zijn op weg, het gaat goed en het kan beter is het motto!
Een uitdaging voor het team De Springplank!!
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