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1. Inleiding 

In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is 

georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.  

 

1.1  Wettelijk kader 

Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de 

verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit document 

beschrijft de school de wijze waarop de, binnen de regio vastgestelde basisondersteuning, wordt 

vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. Het 

schoolondersteuningsprofiel:  

• is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop 

ondersteuning vorm wordt gegeven); 

• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school; 

• wordt omschreven door de kwaliteitsondersteuner en directie van de school, in samenspraak met het 

team; 

• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld; 

• dient ter advies te worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad 

 

1.2  Afspraken op het niveau van het samenwerkingsverband 

Het SOP wordt in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland als 

volgt omschreven:  

  

"Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) 

onderwijs opstelt. In het schoolondersteuningsprofiel wordt in ieder geval omschreven welke extra 

ondersteuning de school kan bieden en hoe die is georganiseerd (bijvoorbeeld in een speciale klas). Daarnaast 

kan de school in het schoolondersteuningsprofiel beschrijven op welke manier zij de basisondersteuning 

verzorgt (de zorg en ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband minimaal moet bieden, 

zoals omschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband).  

Alle scholen van het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland beschrijven in hun 

schoolondersteuningsprofiel:  

• Welke ondersteuning de school naast de basisondersteuning extra aan leerlingen kan bieden;   

• welke deskundigheden de school bezit en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben en 

wat daarvan de kwaliteit is;  

• welke ondersteuningsvoorzieningen de school heeft (inclusief voorzieningen in de fysieke omgeving) 

en wat daarvan de kwaliteit is; 

• met welke partners de school samenwerkt;  

• welke plannen de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten."  
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2. Algemene gegevens van de school 

Naam van de school : cbs De Hoeksteen 

Bezoekadres : Zwaluwstraat 49 

Postcode : 9101 HE 

Plaats : Dokkum 

Brinnummer : 13NG 

Bestuur : Arlanta 

Directeur : Petra de Groot 

Kwaliteitsondersteuner : Hanneke Kroes-Mous 

Samenwerkingsverband : Passend Onderwijs Friesland 

Aantal leerlingen : 84 

 

3. Missie en Visie van de school 

Missie  
“Samen bouwen is samen groeien!”  
  
Visie 
Bij ons op school staat het kind centraal. Dit betekent dat wij het onderwijs op onze school zo willen 
inrichten dat wij recht doen aan de talenten én de uitdagingen van iedere leerling. 
Samen met de ouders bouwen wij aan de ontwikkeling van de leerlingen en van de school.  
Het is de taak van de school om, samen met de ouders, de kinderen hierbij te helpen, te stimuleren en uit te 
dagen. 
 
Wij willen ervoor zorgen dit wordt ervaren in:  

• Respect: vanuit onze christelijke identiteit willen we onze leerlingen stimuleren respect te hebben 

voor elkaar & voor de wereld om ons heen. 

• Veiligheid: kinderen moeten zich veilig voelen op school. Dit is een voorwaarde om tot leren te 

kunnen komen. 

• Samen: aandacht voor elkaar als mens en leren en ontwikkelen van en met elkaar. 

• Groei: je mag in je eigen tempo groeien en je talenten ontwikkelen 

Hiervoor staat een transparante communicatie en organisatie centraal 

 

 

4. Basis- en extra ondersteuning binnen de regio 

Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland zijn afspraken gemaakt over de minimaal te 

bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning. 

Basisondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

 

“Het ondersteuningsniveau dat minimaal van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband wordt  

verwacht noemen we de basisondersteuning. Elk deelnemend schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor 

de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de organisatie daarvan op de eigen scholen. 

Handelingsgericht werken (HGW) vormt het fundament van de basisondersteuning. HWG is een  

doelgerichte, systematische, cyclische en transparante manier van werken waarbij leerkrachten het  

onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Hierbij  
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concentreren leerkrachten zich op positieve aspecten en wordt er constructief samengewerkt met de 

leerling, de ouders en eventuele professionals.  

De basisondersteuning is uitgebreider beschreven in het handboek basisondersteuning, Dit is een  

levend document, dat met regelmaat wordt bijgesteld en wordt vanuit het samenwerkingsverband 

verspreid onder de aangesloten scholen en schoolbesturen. De vernieuwde versie van het handboek 

basisondersteuning is in mei/juni van 2022 beschikbaar voor het onderwijsveld.” 

 

Extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 

 

“Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. We spreken van extra ondersteuning als de 

basisondersteuning niet toereikend is. Het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra 

ondersteuning in de eigen basisschool is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school. 

Deze weegt daarbij af of de benodigde ondersteuning past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de 

school.  

 

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) opgesteld dat bestaat uit het uitstroomprofiel en een handelingsdeel. Het uitstroomprofiel beschrijft 

ten minste het te verwachten uitstroomniveau (vanaf groep 6) aan het eind van de basisschool. Het 

handelingsdeel beschrijft het ondersteuningsplan met daarin ten minste de belemmerende en 

bevorderende factoren, de te bieden begeleiding en ondersteuning en de afwijkingen van het reguliere 

onderwijsprogramma. Het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling is gemaakt conform de geldende 

wet- en regelgeving. Ouders en leerlingen worden vroegtijdig en actief betrokken bij het opstellen, 

uitvoeren en evalueren van een OPP. Met ouders is op overeenstemming gericht overleg gevoerd, waarbij 

ouders ingestemd hebben met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De school evalueert 

minimaal jaarlijks met de ouders het OPP, waarbij minimaal twee keer per schooljaar als wenselijk wordt 

geacht. 

Het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning in de eigen basisschool is een 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school. Deze weegt daarbij af of de benodigde 
ondersteuning past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school.” 
 

 

 

5. Wat kan de school aan ondersteuning bieden? 

In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in welke mate onze school aan de basisondersteuning 

voldoet, hoe wij hier vorm aan geven en waar onze ambities liggen. Eveneens beschrijven wij wat wij 

eventueel aan aanvullende ondersteuning kunnen bieden binnen de basisondersteuning. Ook geven wij aan of 

wij in staat zijn om extra ondersteuning op onze school te kunnen bieden. 

5.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 

Hieronder staan de afspraken die binnen het Samenwerkingsverband Friesland zijn gemaakt ten aanzien van 

de geboden basisondersteuning binnen de scholen die onder het Samenwerkingsverband vallen.  

 

Onderwijs 

• Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat. 
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• Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt. 

• De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met 

de gestelde minimumnormen van de Inspectie. 

• Scholen bieden onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen 

met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie, waaronder meer- en hoogbegaafdheid. 

• De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De materialen van de scholen zijn afgestemd op onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De scholen werken met doorgaande leerlijnen. 

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een 

dyslexieprotocol. 

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een 

dyscalculieprotocol. 

• De scholen werken met een protocol voor medische handelingen. 

• De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 

• Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod. 

• De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd. 

• De lessen op de scholen zijn effectief, aansprekend, doelmatig en interactief.” 

 

Ondersteuning 

• Op scholen wordt handelingsgericht gewerkt. Vanuit de interne zorgstructuur wordt cyclisch planmatig 

gewerkt gericht op het tijdig signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen. 

• De scholen hebben een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. 

• De procedures met betrekking tot de ondersteuning zijn vastgelegd. 

• De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in. 

• Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd. 

• Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van 

hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap.” 

 

Samenwerking 

• De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld het wijk- of 

gebiedsteam, kan bieden. 

• De scholen werken met een goede ('warme’) overdracht van vorige school naar eigen school. 

• De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren. 

• De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende 

school. 

• De scholen betrekken de ouders vroegtijdig en actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat 

over het informeren over en het betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.” 

 

 

5.2 Basisondersteuning binnen onze school 

Wij beschrijven in het onderstaande hoe we de basisondersteuning op school vorm geven. 
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Onderwijs op de Hoeksteen 
Op school gebruiken we het leerlingvolgsysteem IEP. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. In de 
kleutergroepen gebruiken we het leerlingvolgsysteem Kleuterplein.                                                              
In schooljaar 2022-2023 zijn de laatste methodes aangeschaft.  
Voor de vakgebieden volgen we de volgende methodes: 
Voorbereidend rekenen/lezen:   Met sprongen vooruit/Kleuterplein                                                               
Aanvankelijk Technisch lezen:   Veilig Leren Lezen                                                                                             
Voorgezet Technisch Lezen:  Atlantis                                                                                                               
Begrijpend Lezen:                  Atlantis                                                                                                                
Taal:      Taalverhaal.nu                                                                                                   
Spelling:     Taalverhaal.nu                                                                                                   
Rekenen:     Wereld in Getallen 5                                                                        
Schrijven:     Groep 1-2: Krullenbol en Groep 3-8: Klinkers                                              
Frysk:      Spoar 8                                                                                                                
Engels:      Groep 5-8 Stepping Stones                                                                             
Wereldoriëntatie:    Blink                                                                                                                    
Godsdienst:     Trefwoord                                                                                                          
Verkeer:     Verkeerskrant VN en Examentraining                                                           
Muziek:     Eigenwijs en Opus3                                                                                          
Creatief en Techniek:    Gericht op seizoenen en schoolbrede thema’s.                                           
Cultuur en Talent:    Workshops met koppeling wereldoriëntatie                                                
Gymnastiek:     In samenwerking met de buurtsportcoaches                                           
 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we KanVAS. Dit is het digitale Kanjer Volg- en Advies 
Systeem. Hiermee kunnen we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen monitoren en tijdig 
actie ondernemen op eventuele signalen. Deze nemen we 2 keer per jaar af en hiervan wordt een 
groeps- en een schoolanalyse gemaakt.                                                                                             
Voor de ontwikkeling, het aansturen en borgen van de onderwijskwaliteit op schoolniveau, werken we 
met coördinatoren binnen de school. Dat zijn: de Talentcoördinator, de Taal/leescoördinator,  
de Rekencoördinator, de Techniekcoördinator, de Kanjercoördinator en de Cultuurcoördinator.  
We borgen onze afspraken voor zowel schoolorganisatie als onderwijskwaliteit in Onderwijsplannen en 
Kwaliteitskaarten. 
 
Basisondersteuning    
Op basis van de informatie uit het leerlingvolgsysteem, methodetoetsen en observaties bepaalt de 
school welke vorm van instructie en aanbod de leerling nodig heeft. De basisondersteuning is als volgt  
verdeeld:   
Basisniveau B+: Leerlingen met een ontwikkeling dat een hoger dan gemiddelde groei laat zien. Zij 
hebben uitdaging nodig op het basisaanbod van een of meer vakgebieden.                                              
Basisniveau B: Leerlingen met een ontwikkeling dat een gemiddelde groei laat zien. Zij hebben genoeg 
ondersteuning en uitdaging aan het basisaanbod.                                                                
Basisniveau B-: Leerlingen met ontwikkeling dat een vertraagde of stagnerende groei laat zien. Zij 
hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig op het basisaanbod van een of meer vakgebieden om 
zich verder  
te kunnen ontwikkelen.                                                                                                                                         
Daarnaast gebruiken de leerkrachten informatie (uit gesprekken met ouders en leerlingen, observaties in 
de groep, rapportages van orthopedagogen, psychologen of medisch deskundigen) om te bepalen welke 
pedagogische en didactische onderwijsbehoeften de leerlingen hebben. Deze aanwijzingen worden 
gebruikt om het aanbod en de instructie aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen.     
De leerkracht en kwaliteitsondersteuner bekijken samen wat leerlingen kunnen en wat leerlingen nodig 
hebben (onderwijsbehoeften).     
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen kijken we naar de houding en aanpak van de 
leerling. Is een leerling onzeker, faalangstig, snel, niet kritisch of heeft de leerling aansporing nodig?  
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De leerkrachten noteren voortgang, oudergesprekken, kindgesprekken en evt. externe overleggen, 
in ons volgsysteem Parnassys. Ook worden hier de bovengenoemde onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen genoteerd.                        
                               
Protocollen  
De ontwikkeling van lezen en rekenen monitoren we door vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder we 
signalen zien, hoe sneller we hierop kunnen anticiperen. Deze aanpak hebben we beschreven in een 
Dyslexieprotocol en een Dyscalculieprotocol. Ook kan het zijn dat er medische handelingen nodig  
zijn voor een leerling. Hiervoor hebben we de aanpak in een protocol Medisch handelen beschreven. 
Deze protocollen zijn te vinden in de bijlagen van dit Schoolondersteuningsprofiel.   
 
 

 

Ondersteuning op de Hoeksteen 
Wij willen onze leerlingen optimaal begeleiden op De Hoeksteen. Daarvoor ondersteunen wij de 
leerkrachten en werken wij planmatig aan de zorg voor onze leerling. Wij noemen dit handelingsgericht 
werken (HGW).  
 
Zorgcyclus  
Het schooljaar is verdeeld in een zorgcyclus van vier zorgperiodes. Een zorgperiode duurt ongeveer tien 
weken. De zorgperiodes zijn op de volgende manier verdeeld:   
Zorgperiode 1: augustus - oktober    
Zorgperiode 2: november - januari    
Zorgperiode 3: februari - april   
Zorgperiode 4: april -  juli 
 
Opbouw zorgcyclus   
Elke zorgperiode heeft een vaste cyclus.   
Werkwijze zorgperiodes:    
- De basisondersteuning in de groep is verdeeld in drie basisniveaus. Welke leerlingen hebben bij     
  welk vakgebied ondersteuning en/of uitdaging nodig?   
- De leerkrachten geven instructielessen, waarin het aanbod gericht is op de drie basisniveaus.   
- De kwaliteitsondersteuner doet elke zorgperiode flitsbezoeken en er worden groepsbezoeken  
  gedaan door KWO en directeur om te kijken of de lessen goed zijn opgebouwd, er een prettig   
  pedagogisch klimaat heerst en of de doorgaande lijn in school terug te zien is.  
- De lessen en basisniveaus worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en ingedeeld.   
- Er is een groepsbespreking tussen de leerkracht en de KWO. Hierin wordt besproken:   

o de evaluatie van de vorige cyclus;   
o aandachtspunten voor de gehele groep;   
o signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben, signalen van leerlingen  

die in hun ontwikkeling belemmerd worden; 
o verhelderen en aanscherpen van de onderwijsbehoeften, wat hebben ze nodig? Clusteren en 

opstellen van het nieuwe handelingsplan (is het plan haalbaar?);   
o in kaart brengen van de begeleidingsvragen van de leerkracht (totale groep);   
o leerlingen inventariseren die in aanmerking komen voor een interne leerlingbespreking of een 

leerlingbespreking met de orthopedagoog (CLB).     
-Jaarlijks worden in de geplande oudergesprekken ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van 
hun   
  kind.  
 
Handelingsplannen    
Een handelingsplan wordt opgesteld wanneer de preventieve ondersteuning niet heeft geleid tot 
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verbetering van de resultaten. Wanneer een leerling zich voor een vakgebied minder gaat ontwikkelen of 
meer tijd nodig lijkt te hebben, dan wordt de aanpak in een handelingsplan beschreven. Een handelingsplan 
is een schriftelijke weergave van de planning van het onderwijs voor een leerling die tijdelijk 
extra ondersteuning nodig heeft. Handelingsplannen worden gemaakt voor een zorgperiode (max. 10 
weken). Het is de bedoeling om in deze periode hiaten in vakgebieden te repareren door middel van 
intensieve interventies. De leerling doet wel mee met de leerstof van de groep, maar maakt alleen de 
(minimale) basisstof. De rest van de tijd wordt gebruikt om hiaten te repareren.     
Daarnaast kan er een handelingsplan op het gebied van gedrag en op het gebied van executieve functies 
(vaardigheden om tot leren te kunnen komen) opgesteld worden, wanneer leerlingen op deze gebieden niet 
voldoende profiteren van het basisaanbod dat de school op deze gebieden geeft.  
 
OPP   
Alle leerlingen met een structureel afwijkend onderwijsprogramma voor één of meer basisvakken leidend 
tot een lager eindniveau in groep 8, krijgen een expliciet vastgelegde leerlijn in een OPP.   
Ook leerlingen die meer-/hoogbegaafd zijn en specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 
hebben, kunnen in aanmerking komen.                                                                                                 
Een OPP staat voor een Ontwikkelingsperspectiefplan. Het is een planningsinstrument voor de leerkracht 
om op basis van hoge verwachtingen doelgericht te kunnen werken met behulp van een passend aanbod en 
gericht op een uitstroombestemming.  
Een OPP bestaat uit drie onderdelen: het ontwikkelingsdeel, het planningsdeel en het evaluatiedeel.  Het 
moment waarop het ontwikkelingsperspectief ingaat is vanaf groep 6 of 7, behalve wanneer er eerdere 
onderzoeksgegevens zijn, waaruit blijkt dat een eigen leerlijn eerder noodzakelijk is.  
Deze leerlingen hebben extra langdurige ondersteuning nodig en worden bij meerdere vakgebieden geheel 
of gedeeltelijk losgekoppeld van het reguliere aanbod. Ouders worden structureel meegenomen in het 
leerproces van een leerling met een OPP.  
 
Ondersteuning door de orthopedagoog   
In de eerste en de derde zorgperiode voert de orthopedagoog van Arlanta schoolbezoeken uit. Tijdens deze 
schoolbezoeken bespreken de orthopedagoog en de KWO’er de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Op deze manier is de orthopedagoog vroeg bij deze leerlingen betrokken. Er worden 
handelingsadviezen gegeven, zodat er preventief gewerkt kan worden. Gedurende alle vier de zorgperiodes 
kan de KWO’er de orthopedagoog vragen om de route met betrekking tot leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften te bespreken of om zorg-gerelateerde vragen te stellen.    
Wanneer eerdere interventies geen verandering laten zien en er meer inzicht verkregen dient te worden 
omtrent de onderwijsbehoeften van een leerling kan de KWO’er, met toestemming van de 
ouders/verzorgers, een aanvraag bij de orthopedagoog van Arlanta doen voor een Consultatieve Leerling 
Begeleiding (CLB) en/of een Observatie.  
 
Zie voor meer informatie H6 ‘Ondersteuning aan leerlingen’ in de schoolgids op onze website. 
 
Ruimtes en toegankelijkheid schoolgebouw 
We hebben voor een groot gedeelte een rolstoelvriendelijk gebouw. Het podium is niet te bereiken voor 
een rolstoel in verband met trappen. Er is geen invalidetoilet aanwezig. 
Naast de groepslokalen zijn er voldoende ruimtes voor leerlingbegeleiding buiten de groepen;  

- Een leeg lokaal, ingericht voor zelfstandig werken en te bereiken via een groepslokaal. 
- Een kantoortje, waarin de extra ondersteuning wordt gegeven voor kleine groepjes van max.  

3 leerlingen door een leerkracht, vrijwilligster met onderwijsachtergrond en/of onderwijsassistent. 
- Een ruimte waarin samenwerkingsopdrachten gedaan kunnen worden.  
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Samenwerking op de Hoeksteen    
We werken op de Hoeksteen nauw samen met verschillende partners.  
Interne samenwerking: 
Voor het reilen en zeilen op school vragen we feedback, meedenken en ruggenspraak via de leerlingen en 
ouders. Dit doen we middels een leerlingenraad en medezeggenschapsraad.  
School werkt nauw samen met de BSO en de Peuterspeelzaal van SKF. Er zijn vaste overlegmomenten 
tussen opvang en onderwijs om communicatie en eenduidigheid af te stemmen. 
Voor specialistische zorgbegeleiding binnen school, zowel voor groepsgericht als individueel gericht, werkt 
school preventief samen met: 
- de buurtsportcoaches; minimaal jaarlijks een screening in groep 1/2 voor de Motoriek, MRT- 
  Motorische remedial Teaching.  
- schoolmaatschappelijk werk, GGD (schoolverpleegkundige en schoolarts); 2x per jaar is er een  
  Intern Zorg Overleg op school (IZO), waarbij school adviezen voor aanpak of begeleiding kan vragen  
  vanuit signalen over een leerling vanuit leerkrachten en/of ouders.  
- de logopedist van de GGD; 2x per jaar is er een logopedische screening in de groepen 1-4. Alleen leerlingen 
die aangemeld worden vanuit signalering van de leerkracht en/of ouders worden hierin meegenomen. 
Alleen met toestemming ouders. 
- orthopedagoog Arlanta;  
Externe samenwerking: 
Wanneer school niet verder komt om de eigen begeleiding te laten aansluiten bij de leerling, dan zoekt 
school samen met de ouders naar een vervolgstap om de meest passende begeleiding voor de leerling/het 
kind te vinden. Dit kan op verschillende gebieden: 
- Motorische ontwikkeling: vanuit MRT screening, kan er een individuele behandeltraject gestart worden 
  of school kan Steunpunt Noord vragen voor advies en/of begeleiding. 
- Sociaal-emotioneel: Gebiedsteam SMW schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar. 
pedagoog GGD 
- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD) 
- Taal- en spraakontwikkeling: logopedisten in Dokkum en omgeving, Kentalis 
School kan samen met ouders ook een aanmelding doen bij het Intern Disciplinair Overleg (IDO). Dit is een 
team met verschillende disciplines die zich samen buigen over de hulpvraag van de school en/of ouders. 
Hierbij zit altijd de schoolarts, kwaliteitsondersteuner De Twine, schoolmaatschappelijk werk, de 
orthopedagoog Arlanta, de kwaliteitsondersteuner De Hoeksteen en de groepsleerkracht. 
Ook is er telefonisch overleg tussen school en Steunpunt Passend Onderwijs (het samenwerkingsverband-
SWV) mogelijk. Dit is voor ouders ook mogelijk. 
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5.3 Wat biedt de school aanvullend op de basisondersteuning? 

Naast bovengenoemd aanbod in het kader van basisondersteuning willen wij expliciet benoemen welke 

ondersteuning de school naast de basisondersteuning extra aan leerkrachten kan bieden:   

 

Onderwijs:  

Alle leerkrachten zijn in het bezit van certificering Kanjertraining. 

Een leerkracht is in het bezit van diploma Leescoördinator. 

Twee leerkrachten hebben de cursus Druk en Dwars gevolgd.  

Een leerkracht heeft de opleiding Special Education Needs afgerond en heeft kennis van het voeren van 

diagnostische rekengesprekken met leerlingen.  

 

Ondersteuning:  

Het hele team volgt in schooljaar 2022-2023 de BHV-cursus. Op deze manier is iedereen die op school 

aanwezig is in het bezit van BHV. 

Een leerkracht heeft de opleiding Special Education Needs afgerond. Zij heeft veel kennis over het 

ondersteunen van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Door de inzet van kindgesprekken worden 

interventies onderzocht en ingezet.   

We kunnen als school gebruik maken van een tolk die aanschuift bij oudergesprekken als ouders de 

Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Dit gaat via Global Talk. 

Samenwerking:  

School zoekt zowel structureel als incidenteel de samenwerking met de wijkagent. Bepaalde onderwerpen 

worden door de wijkagent in de bovenbouwgroepen besproken en voor advies of informatie is er ook 

contact met elkaar.  

Er wordt door de kwaliteitsondersteuner actief samenwerking gezocht met partners als er binnen de school 

niet de kennis of specialisme aanwezig is. Denk aan contact met NT2-coördinator, leerplichtambtenaar, 

zorgcoördinator Voortgezet Onderwijs. 

Wanneer wij vinden dat er afstemming nodig is dat in het belang van de leerling is, dan zoeken we dit, 

uiteraard in overleg met ouders, op. 

  



 

11 
 

6. Extra ondersteuning 

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex 

zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen. 

Als extra ondersteuningsmogelijkheden van de school om te voorzien in specifieke onderwijsbehoeften 
willen wij de volgende mogelijkheden op onze school expliciet onder de aandacht brengen: 
 
We hebben geen specialistische kennis in de school om de extra ondersteuning te bieden naast wat we in 
bovenstaande mogelijkheden hebben beschreven. 

 

7. Grenzen van de zorg 

De grenzen van de zorg van de school zijn bereikt in de volgende scenario’s er zal dan een onderwijssetting 
verwezen worden, waarin de leerling wel tot optimale ontwikkelkansen zal kunnen komen:   
 
- Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp zich beneden het niveau ontwikkelt   
   van wat er op basis van het intelligentieprofiel van de leerling verwacht mag worden.  
   Hierbij is er voor de leerling:  
      - geen plezier meer in schoolgaan; 
     - de druk op het welbevinden dermate hoog dat het positief zelfbeeld in het geding komt. 
Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp dermate externaliserend gedrag laat   
zien waarbij er sprake is van een onveilige situatie voor de leerling, de medeleerlingen en de   
leerkracht waardoor het pedagogische klimaat onder druk komt te staan. 
Wanneer een leerling ondanks planmatige en structurele hulp dermate externaliserend gedrag laat   
zien waardoor het onderwijsproces structureel wordt verstoord en het leerklimaat ook voor   
medeleerlingen in het geding komt. 
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8. Ambitie van de school 

Onze ambities ten aanzien van het bieden van extra ondersteuning en het verleggen van de grenzen van 
de zorg zijn:  
 
Meer mogelijkheden kunnen bieden om aan te sluiten bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
op zowel cognitief als op het gebied van gedrag door een opgeleide leerkracht met SEN in te zetten 

 

Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt:  
 

2022-2023 
Teamafspraken maken over inzet leerkracht. 
 
2023-2024 

De leerkracht met de opleiding Special Education Needs wordt voor alle groepen ingezet voor: 

- Het voeren van kindgesprekken met de betreffende leerling; 

- Het onderzoeken van interventies passend bij de behoefte van de leerling. 

- Het inzetten van interventies passend bij de behoefte van de leerling 

 

Dit betekent voor het leerkrachtenteam:  
 
Dat er een dagdeel in de week meer kennis en handen aanwezig zijn in de school. 

 

 


