
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolrapport 

WSKO Basisschool 

De Hofvilla 

2019 - 2020 

  

 

De Hofvilla 

Dr. Schaepmanstraat 2 

2291 SX  Wateringen 

0174-292093 

 

 

 

 



1 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 

2 Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

2.2 Visie 

2.3 Onderwijs en ondersteuning 

2.4 Inspectiebeoordeling 

3 Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

3.1 Deskundigheid 

3.2 Voorzieningen 

3.3 Onderwijsaanbod 

3.4 Methoden 

3.5 Fysieke ruimten 

3.6 Protocollen 

3.7 Leerkrachtvaardigheden 

4 Organisatie van de ondersteuning 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school  

4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

5 Planvorming en cyclisch werken 

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 



2 

 

1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum 11 april 2019 

Naam van onze school  WSKO Basisschool De Hofvilla  

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Denominatie  Rooms-Katholiek 

Naam van ons schoolbestuur  
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) 

(20671) 

Naam samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband PO Westland (PO2803) 

Aantal leerlingen 513 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

talentgericht onderwijs 

Wij staan voor een duurzame school met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin leerkrachten en 

leerlingen op hun plek zitten en in gedrag laten zien betrokken te zijn bij elkaar. We maken regelmatig 

met elkaar de balans op en kijken naar behoeften, wensen en talenten van leerkrachten, leerlingen en 

medewerkers. We gaan uit van authenticiteit en diversiteit. Leerkrachten, leerlingen en medewerkers 

krijgen de ruimte om zichzelf te zijn in een veilige en prettige omgeving. Binnen onze school zijn brede 

ontwikkelmogelijkheden. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan talenten ontdekken, waarderen, 

ontwikkelen en benutten. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat progressie altijd mogelijk is. We 

koesteren ons partnerschap met ouders vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

ontwikkeling van de kinderen/leerlingen. De schoolomgeving in al zijn facetten willen wij zo optimaal 

mogelijk inzetten bij het creëren van een rijke leeromgeving. Wij zijn geen eiland, maar een WIJ-land! 

 

 

Onze visie op passend onderwijs 

Bij ons op de Hofvilla kunnen alle leerlingen zich optimaal ontplooien. We werken vanuit hoofd 

(weten), hart (voelen), buik (willen) en handen (doen). Het gaat ons om welbevinden, geluk, 

gezondheid en prestaties van de leerlingen. Wij dragen eraan bij dat de leerlingen nu en in de 

toekomst met zelfkennis en zelfvertrouwen op hun eigen wijze kunnen floreren en mede daardoor een 

persoonlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. 

 

Vanuit het algemene uitgangspunt over ‘zorg’ hebben wij als team op onze school als basisregel: We 

zien de zorg voor kinderen met problemen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op dit gegeven 

is onze interne zorgstructuur gebaseerd. Bij ons onderwijskundig en opvoedkundig handelen gaan we 

ervan uit dat elk kind positieve kenmerken heeft en dat elk kind met zorg wordt omgeven. Speciale 

kinderen hebben recht op onze speciale zorg en aanpak, zonder dat daarbij de belangen van andere 

kinderen uit het oog worden verloren. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Onze school wil er zijn voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Met als doel dat het kind op het 

eind van de basisschool weet wie hij is, wat hij kan en waar hij goed in is. 

 

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

We voelen ons samen verantwoordelijk voor ALLE kinderen! Door de manier waarop wij ons onderwijs 

organiseren (ateliers en max 12 extra vakken zoals schaken, filosofie), wordt de zorg aan de bovenkant 

en onderkant automatisch geïncorporeerd. We gaan tot het uiterste om alle leerlingen een gelukkig 

plekje te geven op De Hofvilla. We hebben goed opgeleide mensen, die erg gepassioneerd zijn en 

samen voor hetzelfde willen gaan. Onze grenzen liggen ver, omdat we veel in huis hebben en kijken 

met een blik van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We denken in kansen! Uitgangspunt is 

dat de extra ondersteuning plaatsvindt in de eigen groep onder verantwoording van de leerkracht in 

samenwerking met de IB'ers. 

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Op het moment dat een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont (verbaal en/of fysiek) t.a.v. 

medeleerlingen of collega's en wij daardoor de veiligheid van medeleerlingen en collega's niet meer 

kunnen garanderen, is wat ons betreft de grens van de ondersteuning bereikt. Bovenstaande is van 

toepassing als het gedragsprotocol van De Hofvilla op de juiste manier is nageleefd.  

 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

Het team van De Hofvilla stelt duidelijke doelen voor iedere les, gemotiveerde instructie wordt 

gegeven en een feedback aan het einde van de les laat zien of het doel is gehaald. Tijdens een les 

worden veel, eerder geleerde, coöperatieve werkvormen ingezet. Bovendien heeft het team geleerd 

talenten te ontdekken bij de leerlingen en bij zichzelf en probeert deze zo effectief mogelijk in te 

zetten. Bovenstaande wordt de komende jaren nog meer uitgebalanceerd. 
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2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

Op 1-4-2014 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. De Inspectie heeft onze 

school beoordeeld met de waardering voldoende. 

 

3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

Taakuren zorgfuncties 

 

Waar Deskundigheid 
Taakuren 

per jaar 

Taakuren per jaar  

/ 100 leerlingen 
 

Intern begeleiding 2240 480 
 

Onderwijsassistent 880 188 

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 
 

Autisme-specialist 
 

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
 

Begeleider passend onderwijs 
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Docent 21-eeuwse vaardigheden 
 

Docent beeldende vorming, gezonde voeding en techniek 
 

Dyslexiespecialist 
 

Faalangstreductietrainer 
 

Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 
 

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
 

Jonge kind specialist 
 

Kindercoach 
 

Laagbegaafdenspecialist 
 

Logopedist 
 

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
 

Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
 

Orthopedagoog 
 

Psycholoog 
 

Reken-/wiskunde-specialist 
 

Taal-/leesspecialist 
 

Yogadocent 

 

3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

  

Waar Voorziening 
 

Talentklas  
 

Schakelklas 
 

Time-out voorziening (met begeleiding) 
 

Voorschool 
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 
 

Aanbod dyscalculie 
 

Aanbod dyslexie 
 

Aanbod executieve functies 
 

Aanbod laagbegaafdheid (klusklas) 
 

Aanbod meer- en hoogbegaafden 
 

Aanbod NT2 
 

Aanbod spraak/taal 
 

Compacten en verrijken 
 

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 

 

3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methode 
 

Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst) 
 

Aanpak gedrag(sproblemen) 
 

Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling 
 

Aanpak sociale veiligheid 
 

Agressieregulatietraining 
 

Club Geluk 
 

Faalangstreductietraining 
 

Rouwverwerking 
 

Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden 
 

Time-out aanpak 
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Training sociale vaardigheden 
 

Training studievaardigheden 

 

Toelichting methoden 

Club geluk is voor kinderen die op emotioneel gebied (rouw, ziekte, verdriet, scheiding, faalangst) een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken; wat extra aandacht, die de leerkracht vaak zo graag wil geven, 

maar waar geen tijd voor is. Dit staat het leerproces soms in de weg en club geluk kan helpen een kind 

beter in zijn vel te laten zitten. We dragen bij aan het zich sterker voelen, het zelfvertrouwen en de 

veerkracht. Hoe meer veerkracht een kind heeft, hoe beter het zelf oplossingen kan vinden in moeilijke 

situaties. We leren gevoelens en emoties te kennen en begrijpen, steunen, bieden een luisterend oor, 

ontwikkelen zelfkennis en zelf oplossend vermogen, ontdekken wat de kwaliteiten zijn etc. We laten ze 

dus bewust worden van hun eigen kunnen (kwaliteiten en talenten). Door hier bewust van te zijn 

kunnen ze obstakels op hun levenspad beter aan. 

 

In het kader van agressieregulatietraining is er bij De Hofvilla de mogelijkheid om deel te nemen aan 

diverse trainingen, waaronder Rots & Water. 

 

 

3.5 Fysieke ruimten 

De ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Verder zijn onderstaande fysieke ruimten 

binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het 

gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan 

het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimte 

Behandelingsruimte 

Grote moderne gymzaal 

Ontspanningsruimte 

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken 

Praktijklokalen/-voorzieningen tuin(kas) 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte 

Ruimte met individuele werkplekken 

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA 

Ruimte voor één op één begeleiding 

Ruimte voor een time-out 

Speel- danszaal 

Theatervoorziening 

Verzorgingsruimte 

 

3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  
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Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Actief toegepast 

Protocol anti-pesten Actief toegepast 

Protocol dyscalculie Actief toegepast 

Protocol dyslexie Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid Actief toegepast 

Protocol medisch handelen Actief toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. Ja 

Onze school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en 

personeel en in de incidenten die zich voordoen. 
Ja 

 

3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14 0 % 0 % 36 % 64 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect daarvan op het 

gedrag van leerlingen, ouders, collega's. 
Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling 

van hun leerlingen hebben. 
Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om passend te 

arrangeren op onderwijsbehoeften. 
Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van wat wel kan 

(ondanks belemmeringen). 
Goed 
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Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun leerlingen. Ze 

geven hen een eigen rol en verantwoordelijkheid in het vaststellen van 

onderwijsbehoeften, leerdoelen, aanpak en het leren. 

Goed 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van 

leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). 
Goed 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, groep en stof 

om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 
Goed 

Onze leraren reflecteren samen op het eigen handelen en dat van collega's 

(denk aan intervisie, gezamenlijke les- blok en planvoorbereidingen, collegiale 

consultaties, actieonderzoek, etc) 

Voldoende 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-doelen op 

korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde methodiek). 
Voldoende 

Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en ontwikkeldoelen 

en stellen deze indien nodig bij. 
Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn 

heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 
Goed 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en ontwikkeldoelen 

voor de groep, subgroepjes en mogelijk individuele leerlingen. 
Goed 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en uitvoeren 

van de aanpak. 

Goed 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de school 

gekozen instrumentarium. 
Voldoende 

 

Toelichting HGW  

Het gekozen instrumentarium om leerkrachten te laten reflecteren op hun eigen handelen bestaat uit 

o.a. coaching, video-interactie-training en beeldcoaching. 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

In de hierna beschreven stappen, leggen we uit hoe de ondersteuningsroute binnen De Hofvilla eruit 

ziet en wat de zorgverbreding op De Hofvilla inhoudt. 

 

Het leerlingvolgsysteem  

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd via observaties en toetsen. De resultaten hiervan 

worden op groepsoverzichten vastgelegd en bewaard. Zo is het mogelijk de ontwikkeling van uw kind 

gedurende 8 jaar te volgen. Dit noemen wij ons leerlingvolgsysteem. Bij de leerlingen van groep 2 die 

naar groep 3 gaan wordt gekeken naar de voorbereidende rekenontwikkeling en naar de ontwikkeling 

van de leesvoorwaarden. Door middel van de observatiemethode 'Onderbouwd' krijgen wij een 

overzicht van de ontwikkelingslijn van uw kind. In groep 3 en hoger worden er toetsen afgenomen op 

lees-, reken- en taalgebied en observeren we de kinderen één keer per jaar met behulp van de 

methode 'Zien'. Dit is een middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen.  

 

Speciale hulp binnen de klas  

Na de afname van de toetsen en observaties worden de resultaten met de intern begeleider 

besproken. De intern begeleider adviseert de leerkrachten bij het geven van extra hulp binnen de klas. 

Hierbij wordt gekeken naar leerbehoefte van de kinderen.   

 

Speciale hulp buiten de klas  

Het kan voorkomen dat uw kind in aanmerking komt voor extra intensieve begeleiding. U wordt door 

de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Nader diagnostisch onderzoek  

Na het opmerken van een stagnerende ontwikkeling volgt in een aantal gevallen het diagnosticeren, 

het onderzoek doen naar oorzaken. Voor wij zo'n onderzoek doen, wordt er altijd om toestemming 

van de ouders gevraagd. Onze intern begeleider doet onderzoek en neemt aparte toetsen af om de 

hiaten in de ontwikkeling in kaart te kunnen brengen. Ze observeert in de groep ook de werkhouding, 

de concentratie, de zelfstandigheid, de gespannenheid, enz.  

We hebben veel kennis in huis, maar soms is er extra hulp nodig. Dan kunnen die leerlingen in een 

SOT besproken worden of adviseren we ouders contact op te nemen met het SKT. Het SKT houdt bijna 

wekelijks een inloopspreekuur bij ons op school. De school bepaalt voor welke leerlingen we deze hulp 

inschakelen. Regelmatig hebben we contact met de orthopedagoog en psycholoog, vooral als het gaat 

over complexe problemen op leer- of gedragsgebied.  

 

Bovenschoolse voorzieningen  

De school kan ook, als laatste stap en nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, een beroep doen 

op de zogenoemde 'bovenschoolse voorzieningen' in het Samenwerkingsverband Westland. Daarnaast 

heeft de school mogelijkheden om zelf zorg in te kopen. Uw kind kan met uw medeweten geplaatst 

worden op een speciale school voor basisonderwijs (S.B.O.-school). 
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Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders. 

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de deskundige van het 

samenwerkingsverband, de directie, team- of afdelingsleider, de intern begeleider / zorgcoördinator, 

de jeugdhulpprofessional, de leraar / mentor en de schoolmaatschappelijk werker. 

  

  

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of ZOT) is 

een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig 

hebben.  

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de deskundige van het samenwerkingsverband, de 

directie, team- of afdelingsleider, de intern begeleider / zorgcoördinator, de jeugdhulpprofessional, de 

leraar / mentor, de ouders en de schoolmaatschappelijk werker. Ons ondersteuningsteam komt 

minimaal 6 keer per jaar elkaar. 

  

 

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek. 

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school. 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij de directie, de intern begeleider en de onder-

/bovenbouw coördinator. 

 

Toelichting op het aanmeld proces 

 

Aanmelden op een school  

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur 

aanmelden. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van 

de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Bij het 

zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school alle 

informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventuele extra 

onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende school. 

Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden 

wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van de ouders. Ook geven 

ouders aan op welke andere school/scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school/het 

bestuur waar de leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht. Voordat de school overgaat tot de 

toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te 

vinden tussen wat de leerling nodig heeft om te kunnen ontwikkelen en wat de school kan bieden. De 

school kent haar mogelijkheden maar ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen. De 

school en ouders kunnen in dit proces eventueel worden bijgestaan door bijvoorbeeld Sterk op School 

of bespreking in een SOT. 

 

 



14 

 

4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao) 

Regulier voortgezet onderwijs (vo) 

Speciaal basisonderwijs (sbo) 

Speciaal onderwijs (so) 

Voorschool (ko) 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

Centrum Jeugd en gezin (CJG) 

Club- en buurthuis 

GGZ / Jeugd-GGZ 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Jeugdhulpverlening 

Jongerenwerk 

Leerplichtambtenaar 

Lokale overheid/gemeente 

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker 

Logopedist 

Vrijwilligersorganisaties 

Verenigingen 

Philadelphia (zorginstelling) 
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus. Op niveau van de school leggen we dit vast in het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) en op leerlingniveau in ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). 

 

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De leraar is 

verantwoordelijk voor de actualisatie. 

 

Hoe houdt onze school de OPP’s bij? 

Indien een leerling een eigen leerlijn heeft, stelt de leerkracht in overleg met de intern begeleider een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dit plan wordt aan het begin van het schooljaar met ouders 

besproken en ouders ondertekenen dit plan. Tijdens het schooljaar vinden er twee evaluaties plaats, 

waarvan een aantekening in het leerlingvolgsysteem wordt gezet.  

 

 


