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Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als 

de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. 

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra 

ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda. 

Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerling-

populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd. 

Schoolgegevens 

Bevoegd gezag Stichting Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal 

School CBS Ichthus 

Straat Korteveldsweg 4 

Plaats 8148 RE Lemele 

Telefoon 0572- 331472 

Directie Jeannette Noordman 

E-mail directie directie@ichthuslemele.nl 

Intern begeleider Lianne Wassens 

E-mail intern 
begeleider 

ib@ichthuslemele.nl 

Website www.ichthuslemele.nl 

 

Visie en missie van onze school 

 

Missie 

 

Zelf… 

Binnen het onderwijs is er veel aandacht voor het individu. Ieder kind is uniek en heeft zijn 

eigen (onderwijs)behoeften. Voor de een extra uitdaging, voor de ander extra uitleg en 

begeleiding. Kinderen doen succeservaringen op en we begeleiden ze om eigenaar te worden 

van hun eigen leerproces. Creativiteit wordt gestimuleerd in een proces van zelf ontdekken, 

fouten maken en het daarna anders doen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf met 

oplossingen te komen. We denken niet alleen in termen van goed of fout. 

 

 

 



Kunnen… 

In een leergemeenschap komen kinderen in de eerste plaats om iets te leren. Houding, 

vaardigheden en kennis zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Dit gaat verder dan schoolse vaardigheden als rekenen, taal en lezen. Het gaat ook om 

zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, plannen, organiseren, leren-leren, leren 

communiceren en creativiteit in de breedste zin van het woord. We doen recht aan de 

verschillen die er zijn tussen kinderen: er is verschil in leerstijl, leertempo, cultuur en 

thuissituatie. Ieder kind heeft het recht om in ontwikkeling te blijven, hoe verschillend die 

ontwikkeling ook verloopt. 

Samen… 

Onze school vormt een gemeenschap van kinderen, ouders/verzorgers en teamleden. 

Ouders/ verzorgers zijn belangrijke partners in de (onderwijs) opvoeding. Kinderen worden 

voorbereid op een leven waarin ze stevig en met een open blik in de wereld staan: een 

wereld die continu verandert. Er komt in onze huidige maatschappij veel op kinderen af. We 

leren hen omgaan met invloeden vanuit de media, verschillende culturen en werken samen 

aan hun rol als wereldburger. Maatjes helpen elkaar. Er ligt veel nadruk op samen werken, 

samen leren en samen leven. Het samenwerken maakt niet afhankelijk. Het leert kinderen 

naar hun mogelijkheden en beperkingen te kijken en daarmee om te gaan (zelfreflectie). 

Leren… 

We willen dat de kinderen zoveel mogelijk vaardigheden leren en een houding ontwikkelen, 

waarbij het gaat om de manier waarop je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Groei en 

ontwikkeling staat centraal. Dat betekent dat we werken aan ambitieuze, haalbare doelen. 

Ieder kind volgt daarbij zijn/haar eigen leerproces. ICT wordt daarbij als middel ingezet. 

Kinderen bezitten een natuurlijke nieuwsgierigheid. Gedurende acht jaar wordt daar actief 

gebruik van gemaakt. Door het stellen van de juiste vragen ontstaat verwondering. Kinderen 

leren met hoofd, hart en handen: in thema’s en projecten die de vereiste leerstof 

samenbrengen in een voor leerlingen herkenbare samenhang. Talenten die kinderen hebben, 

benutten we optimaal. 

Hiermee bieden we kinderen een schooltijd, waarin ieder kind er met zijn of haar talenten 

mag zijn: Je bent je eigen toekomst. Een stevige basis waar kinderen, op het gebied van 

onderwijs en levensbeschouwing zich verder kunnen ontwikkelen. We zijn een school met 

betrokken leerlingen, ouders/ verzorgers en teamleden waar een ieder zich thuis voelt. In die 

sfeer leren kinderen respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te 

komen.   

Leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Het 

praten over wat ze belangrijk vinden in de wereld en wat ze in de toekomst willen 

neerzetten, heeft het meest motiverende effect. Als leerling moet je actief zijn, initiatieven 

nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Belangrijke voorwaarde voor succes is een veilige (leer)omgeving in interactie met iedereen 

die bij het onderwijs betrokken is. Dit bereiken we door samen met kinderen, ouders/ 

verzorgers en andere betrokkenen optimaal te werken aan ontwikkeling. 

 



Visie op onderwijs 

 

Voor ons is er geen strikte scheiding tussen onderwijs en opvoeding, tussen kennis- en 

cultuuroverdracht en tussen kennis- en gewetensvorming. Het gaat om het leggen van de 

verbinding en het aandachtig met elkaar omgaan binnen de belevingswereld van het kind. 

Alle activiteiten zijn erop gericht om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen: 

‘Wat heeft dit kind nodig?’ We: 

 dagen kinderen uit en stimuleren ze om zelfstandig hun mogelijkheden optimaal te 

ontwikkelen; 

 leren kinderen, o.a. door het geven van feedback, om kritisch te kijken naar en na te 

denken over hun werkhouding en resultaten. We leren kinderen eigenaar te worden 

van hun eigen leerproces; 

 bieden een verantwoorde afwisseling in spelen, leren en onderzoeken en stimuleren 

het stellen van (leer) vragen; 

 gebruiken een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 waarbij we werken 

vanuit doelen; 

 houden rekening met de verschillen in ontwikkelingsniveau, capaciteiten en talenten 

van kinderen; 

 zijn kritisch op ons onderwijsaanbod: het moet aansluiten bij waar we voor staan en 

uitnodigen tot leren met plezier, waarbij we nieuwe ontwikkelingen volgen en vooral 

doen wat werkt; 

 kijken goed naar kinderen en volgen hun ontwikkeling en welbevinden via een 

leerlingvolgsysteem en een heldere (zorg)structuur.cbs Ichthus staat middenin het 

dorp Lemele. De school maakt deel uit van de Lemelse leefgemeenschap. Vanuit de 

dorpse geborgenheid leren de kinderen dat ze wereldburgers zijn met 

verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving. Leerlingen vertrouwen geven in 

zichzelf en in de omgeving zijn voor ons belangrijke pijlers. 

 

Visie op mens en maatschappij 

We: 

 gaan kinderen voor in de opvatting dat je op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 

omgaat; 

 bereiden kinderen voor om te leren omgaan met de (multiculturele) samenleving 

waarin zij leven door o.a. deze wereld de school binnen te halen; 

 stimuleren kinderen om hierover na te denken en een positief kritische houding te 

ontwikkelen; 

 houden rekening met verschillen in ontwikkelingsniveau, capaciteiten en talenten van 

de kinderen. Met deze verschillen krijgen ze ook in de (nabije) toekomst te maken; 

 leren kinderen ervaren dat we, naast rechten ook plichten hebben; 

 leren kinderen hun weg te vinden in de grote hoeveelheid informatie die in de 

huidige maatschappij op hen afkomt; 

 geven actief invulling aan het begrip ‘Burgerschap’ door ons in te zetten voor onze 

naasten.Onderzoek laat zien dat een goede samenwerking tussen ouders / 

verzorgers en school écht het verschil maakt wat betreft ontwikkeling en prestaties 

van kinderen. We zien ouders/ verzorgers als belangrijke partners in de (onderwijs) 

opvoeding. 



Visie op opvoeding 

We: 

 trekken met ouders/ verzorgers, als partners, gezamenlijk op rondom het welzijn 

van de kinderen en hun resultaten; 

 zien wederzijdse informatievoorziening als een belangrijke pijler in het onderlinge 

contact; 

 staan open voor constructieve feedback om hiermee ons voordeel te doen; 

 investeren in communicatie wat betreft het belang van hoge verwachtingen; 

 voorzien ouders/ verzorgers van kennis en vaardigheden om hun kind thuis te 

kunnen helpen;   

 bereiden kinderen voor op de maatschappij van de (nabije) toekomst. Een toekomst 

die gericht is op het verwerven van (snel wisselende) kennis. Informatie en 

informatiebronnen zijn belangrijk; 

 stimuleren ze om de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien, op te lossen; 

 bieden kinderen sturing en richting. We zijn duidelijk en voorspelbaar in onze 

aanpak; 

 willen kinderen laten leren van fouten en conflicten in een open, respectvolle en 

veilige omgeving, waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig en weerbaar zijn; 

 leren kinderen het eigene van iedereen te respecteren en zijn/haar gevoelsleven, 

eigenwaarde en vertrouwen te beschermen; 

 voeden kinderen op tot sociale, nieuwsgierige, zelfstandige, samenwerkende en 

ontdekkende mensen.Op cbs Ichthus wordt geleerd. Dat doen de kinderen die op 

onze school zitten en dat doen we als collega’s. Ontwikkeling is voor ons 

vanzelfsprekend. 

 

Visie op professionalisering 

We: 

 werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs; 

 leren, evalueren en reflecteren gezamenlijk op ons handelen; 

 stellen ons regelmatig de vraag ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen 

goed?’ 

 coachen elkaar door in gesprek te gaan en samen beelden te bekijken uit onze 

onderwijspraktijk; 

 wisselen collectief ervaringen uit, zoals in werkgroepen en individueel na 

klassenbezoeken; 

 volgen individuele- en teamscholing; 

 vragen alle betrokkenen om kritisch mee te denken over de ontwikkeling van onze 

organisatie en ons onderwijs om daaraan een positieve bijdrage te leveren; 

 voeren regelmatig gesprekken met de directie over ontwikkeling en functioneren; 

Aan alle betrokkenen vragen we kritisch mee te blijven denken over de ontwikkeling 

van onze organisatie en ons onderwijs en daaraan ook een positieve bijdrage te 

leveren. cbs Ichthus is een ‘open’ christelijke school. Dit betekent dat het voor ons 

vanzelfsprekend is dat leerlingen van diverse religies of zonder een 

levensbeschouwelijke achtergrond welkom zijn. Als school dragen wij bij aan de 

persoonlijkheidsvorming van de kinderen vanuit het christelijke gedachtegoed. We 

vragen van ouders/ verzorgers en leerlingen om deze grondslag te respecteren. 



Visie op levensbeschouwing 

We: 

 vertellen Bijbelverhalen; 

 leren liederen aan en stimuleren de verwerking van verhalen; 

 werken met de methode ‘Kind op Maandag’; 

 hebben aandacht voor houding en gedrag ten opzichte van elkaar en de 

leefomgeving; 

 vinden christelijke normen en waarden belangrijk; 

 leren kinderen om iets te doen voor een ander, ver weg of dichtbij; 

 vieren met elkaar de christelijke feesten, in de klas, met meerdere groepen in het 

speellokaal van de school, of in de kerk. Twee keer per jaar vindt er een 

Schoolgezinsdienst plaats in de kerk. 

 

Stichting Floreant 

Onze school is een van de tien scholen behorend bij de stichting voor Primair Christelijk 

Onderwijs in het Vechtdal genaamd Floreant. 

 

  



Diversiteit van de leerlingpopulatie 

De diversiteit van onze leerlingpopulatie wordt hieronder uitgewerkt in een aantal 

overzichten en in een profiel. 

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning 

begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het 

ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de 

basisondersteuning plus begeleid. 

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer 

gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een 

OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern 

extra begeleid. 

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben 

intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook 

uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en 

mogelijk extern extra begeleid. 

 

Diversiteitsomvang 

Schooljaar 2018-2019 

 

 
Groe

p 1 
Groe

p 2 
Groe

p 3 
groe

p 4 
Groe

p 5 
Groe

p 6 
Groe

p 7 
Groe

p 8 
Schooltota

al 

Totaal aantal 
leerlingen 17 9 13 13 12 16 9 13 102 

Uitsplitsing onderwijsvraag per groep 

Basisondersteuning 

Totaal 10 5 8 9 7 12 6 7 64 

Basisondersteuning-plus 

Taal 2 3 4 0 1 2 0 0 12 

Thuissituatie 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Fysieke gesteldheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Werkhouding 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Gedrag 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Meer/hoog 
begaafdheid 2 0 0 1 1 1 0 0 5 

Minder begaafdheid 0 0 0 2 0 0 1 0 3 

Rekenen 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Concentratieproblem
en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 6 4 5 3 4 3 1 1 27 

Extra ondersteuning 

OPP minder 
begaafdheid 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

OPP Taal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP gedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thuissituatie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fysieke gesteldheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Werkhouding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP Rekenen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OPP meer/hoog 
begaafdheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyslexiebegeleiding 0 0 0 0 1 1 0 2 4 

Totaal 1 0 0 0 1 1 2 5 10 

Extra ondersteuning-plus 

OPP en AB 
leergebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB fysieke 
gesteldheid 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

OPP en AB cluster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB gedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Totale diversiteit per 
groep 21 11 15.5 17.5 15 18.5 11.5 18.5 128.5 

DQ's 0.95 0.5 0.65 0.73 0.63 0.77 0.48 0.77 0.68 

Leerlingaantallen 

Schooljaar 2016-2017 

 Aantal Percentage 

Totaal aantal leerlingen 102  

Aantal groepen 8  

Aantal combinatiegroepen 0  

Aantal leerlingen categorie 1 64 63% 

Aantal leerlingen categorie 2 27 26% 

Aantal leerlingen categorie 3 10 10% 

Aantal leerlingen categorie 4 1 1% 

Totaal gewogen diversiteit 128.5  

DQ school 0.68  

Diversiteitsquotiënten 

Schooljaar 2016-2017 

Groep DQ 

Groep 1 0.95 

Groep 2 0.50 

Groep 3 0.65 

groep 4 0.73 

Groep 5 0.63 

Groep 6 0.77 

Groep 7 0.48 

Groep 8 0.77 

School 0.68 

 

 

 

 

 



Schoolprofiel Diversiteit 

 

Leerlingaantallen met verwijzingen 

Hieronder staat het aantal leerlingen dat dit schooljaar verwezen is naar het Speciaal 

Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd. 

 
schooljaar: 

  
schooljaar 2: 

  

Ken- en stuurgetallen aantallen percentage aantallen percentage 

Leerlingen verwezen naar SBO   1  

Leerlingen verwezen SO cat. 1     

Leerlingen verwezen SO cat. 2     

Leerlingen verwezen SO cat. 3     

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 
en 3     

Leerlingen verwezen SO cluster 1     

Leerlingen verwezen SO cluster 2     

Toelichting 

Schooljaar 2016-2017 hebben er geen verwijzingen plaatsgevonden. Einde schooljaar 2017-

2018 is er een leerling verwezen naar SBO. 

Inzet van extra ondersteuning 

Binnen onze school beschikken we over extra ondersteuning in de vorm van inzet van extra 

personeel, een onderwijsassistent.  In de cellen worden de uren per week worden 

weergegeven. 

Functies en/of taken Directe 
ondersteuning 

Indirecte 
ondersteuning 

 Onderwijsassisitent  9  3 

      

      

Totalen   

Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen 

Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening 



De ondersteuningsmatrix 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning worden uitgewerkt 

Gegevens betreffen schooljaar: 2018-2019 

Groep DQ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

Groep 1 0.88    G  00:15 

Groep 2 0.46      00:00 

Groep 3 0.65 S   S  01:00 

groep 4 0.73 S   S  02:30 

Groep 5 0.63 S   S  01:30 

Groep 6 0.77 S   S  02:25 

Groep 7 0.48 S   S  01:35 

Groep 8 0.77    S  00:45 

School 0.67      09:05 

 

De aard van de ondersteuning 

Soort ondersteuning Totaal 

(G) Ondersteuning in de groep 00:15 uur 

(S) Ondersteuning aan een subgroep buiten de groep 09:05 uur 

(I) Ondersteuning aan een individuele leerling buiten de groep 00:00 uur 

  

 

Budget van de ondersteuning 

De meest directe ondersteuning vindt plaats d.m.v. afstemming en extra instructie en hulp in 

de groep door de eigen leerkracht en tevens door begeleiding van leerkrachten door de 

intern begeleider. Daarnaast worden leerlingen begeleid door de onderwijsassistent indien 

leerkracht en intern begeleider daartoe meerwaarde zien. De kosten voor de interne 

begeleiding, de onderwijsassistent en de hulp geboden door leerkrachten worden 

gefinancierd door de reguliere loonkosten. Verdere zorgkosten kunnen bij het 

samenwerkingsverband worden aangevraagd als het gaat om meer kosten voor 

ondersteuning dan we middels de ingekochte ondersteuning door de orthopedagoog van 

Centraal Nederland kunnen dragen. De budgettering vindt dus met name bovenschools 

plaats. 

  



Ondersteuningsstructuur: inhoud en omvang van de 

basisondersteuning 

 

Basiskwaliteit 

 

We beschikken over een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie als het gaat om de 

basis onderwijskwaliteit.  

Hoe geven wij onderwijs en zorg vorm op cbs Ichthus? 

Wij bieden basiszorg aan kinderen. Dit houdt het volgende in: 

- Vroegtijdige signalering van leerproblemen: we signaleren tijdig leerproblemen, waaronder 

lees- en rekenproblemen. We observeren en registreren de voortgang en ontwikkeling van 

alle kinderen op alle ontwikkelingsgebieden om zo eventuele problemen vlot te kunnen 

signaleren. We maken daarbij ook gebruik van landelijk opgestelde protocollen, Het Protocol 

Leesproblemen en Dyslexie is voor leerkracht en intern begeleider de rode draad in de zorg 

voor de dyslectische leerling. Het Protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en 

Dyscalculie (ERWD) is voor leerkracht en intern begeleider de rode draad in de zorg voor de 

leerling met het vermoeden van dyscalculie. Ook hanteren we onder andere het interne 

meerbegaafdheidsprotocol en overgangsprotocol 1-2 en 2-3. We volgen leerlingen en voeren 

zo nodig intern- of extern onderzoek uit. 

- Sociaal- en emotioneel welbevinden: we observeren het gedrag en de sociaal- en 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het programma ZIEN! Het 

programma geeft ons handvatten om in ons dagelijks aanbod te werken aan de 

ontwikkelpunten die uit de signaleringslijsten komen. We gebruiken verder de methode 

‘Kinderen en hun sociale talenten’. Indien een leerling op dit gebied meer ondersteuning 

nodig heeft dan in de klas geboden kan worden, kan er aanvullend intern- of extern 

onderzoek plaatsvinden, uiteraard in overleg met ouders/verzorgers. 

- Meerbegaafdheid: leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid krijgen hun werk 

soms compact aangeboden, waardoor ze tijd hebben om aan verdiepende en verrijkende 

leeractiviteiten te werken. We maken gebruik van methodes en computerprogramma’s die 

het uitdagen van leerlingen gestructureerd vorm geeft. De Plusklas in Dalfsen biedt nog 

meer mogelijkheden. Zij bieden meerbegaafde leerlingen onderwijs aan die hen uitdaagt op 

vele ontwikkelingsgebieden en vaardigheden a.d.h.v. opgestelde criteria speciaal voor 

meerbegaafde kinderen. In schooljaar 2018-2019 starten we een pilot met een 

verbredingsgroep op schoolniveau. Uitdaging bieden aan kinderen die dat nodig hebben 

maar net niet aan de criteria van de Plusklas voldoen. Het afnemen van de NSCCT (Niet 

Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) helpt ons om de begaafdheid van kinderen beter in 

beeld te brengen. We nemen de NSCCT jaarlijks af in groep 4 en groep 6. Afgelopen 

schooljaar is er een samenwerking tot stand gekomen met voortgezetonderwijs in Nijverdal; 

Reggesteyn. Hoogbegaafde leerling kon met een maatje aansluiten bij 1e jaars VWO 

leerlingen op het Technasium. Projectmatig uitdagen van verschillende 

ontwikkelingsgebieden op hoog niveau.  

 



-Samenwerking met externe organisaties: we hebben regelmatig overleg met bijvoorbeeld 

Centraal Nederland, de GGD en andere instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning aan 

onze leerlingen. Zo werken we samen aan het voorkomen van ontwikkelings- en 

opvoedproblemen. De begeleiding wordt, na toestemming van ouders/verzorgers, met de 

school gedeeld en afgestemd. 

 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Het voorkomen van leerproblemen door tijdig te signaleren geven wij op cbs Ichthus als 

volgt vorm. Alle leerkrachten werken planmatig aan de doelen van het leerjaar. Ze 

observeren de leerlingen in de groep en analyseren het gemaakte werk. Ze evalueren het 

gegeven onderwijs dagelijks en plannen vervolgstappen die ze beschrijven in groepsplannen 

en dagplanning. Leerlingen krijgen niet allemaal hetzelfde aanbod. We werken met basis- , 

intensieve en verdiepte arrangementen. Halfjaarlijks maakt de leerkracht, in samenspraak 

met de intern begeleider, een keuze uit welk aanbod een leerling krijgt. Als een leerling een 

andere dan het basisarrangement volgt, stemt de leerkracht dit af met de ouders/verzorgers. 

Wanneer uit het dagelijks aanbod en de dagelijkse evaluatie blijkt dat een leerling een ander 

arrangement nodig heeft dan wordt dit tussentijds bijgesteld. 

Wanneer er bij vroegtijdige signalering een mogelijk risico lijkt te zijn voor leesproblemen 

dan zetten wij vanaf groep 2 BOUW! in. Dit computerprogramma laat deze kinderen van 

groep 2, samen met een ouder maatje uit de bovenbouw, werken aan de letterkennis en 

auditieve analyse en synthese. Dit programma loopt door in groep 3 om mogelijke 

leesproblemen te ondervangen of te verkleinen, de doorgaande lijn te borgen en de kinderen 

te ondersteunen bij het aanvankelijk leesproces. 

 

 Onderwijsondersteuningstructuur 

Vanuit de verschillende begeleidingsniveaus zoals we deze kennen van de 1-zorgroute vanuit 

het Handelings Gericht Werken, bekijken we het praktisch handelen rondom de zorg voor 

leerlingen bij ons op school. Hoe hoger het begeleidingsniveau, hoe meer individueel de zorg 

wordt geboden. De bijlagen waarnaar verwezen wordt zijn terug te vinden in het 

zorgdocument van cbs Ichthus. 

 

Voor alle begeleidingsniveaus geldt dat de onderwijsbehoeften van een kind waarover 

gesproken wordt, zowel kan gaan over beneden gemiddelde cognitieve ontwikkeling als 

bovengemiddelde coginitieve ontwikkeling. Uiteraard gaat het ook om gedrag en 

werkhouding. 

Zorg in de klas 

De leerkracht doet, bij begeleidingsniveau 0, dagelijks observaties ten aanzien van het 

gedrag en de cognitieve- en sociaal- en emotionele ontwikkeling van de kinderen in de 

groep. Naar aanleiding van deze reflectiemomenten plant de leerkracht voor het vervolg een 

aanbod waarmee rekening gehouden wordt met de onderwijsbehoeften van kinderen. De 

observaties en de daaruit volgende afstemming is opgenomen in de dagelijkse 

leerstofplanning. 



De hulp in de groep wordt ook bij begeleidingsniveau 1 door de eigen leerkracht geboden. De 

leerkracht kan individuele hulp of hulp aan een groepje bieden. Soms wordt besloten de hele 

groep extra instructie- of oefentijd te geven. Ook kan de leerkracht kiezen voor 

voorinstructie (pre-teaching) voor een bepaalde periode of totdat een bepaald niveau is 

bereikt. De begeleiding in niveau 0 en 1 staat beschreven in het groepsplan dat wij op cbs 

Ichthus volgens een vast format opstellen en evalueren. (Bijlage 2) Het groepsplan wordt 

ingedeeld door overeenkomsten tussen leerlingen te clusteren, de zogeheten middenmoot te 

bepalen van de groep en daar wordt het aanbod van het groepsplan op gebaseerd. Deze 

werkwijze is gebaseerd op Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO).  De hulp die geboden 

wordt in de groep, de groepsplannen die zijn opgesteld en de eventuele hulpvragen van de 

leerkracht worden besproken in de groepsbesprekingen die 3 keer per jaar plaatsvinden op 

cbs Ichthus.  

  

De leerkracht geeft aan dat de onderwijsbehoeften dusdanig zijn en dat extra instructie, 

oefening en/of ondersteuning onvoldoende helpen. Er zal dus een grondiger analyse van de 

behoefte moeten komen en naar aanleiding daarvan zal er meer of andere hulp geboden 

moeten worden. Hierover wordt gesproken in de leerlingbespreking die normaliter een 

gevolg is van groepsbespreking. Hiervoor volgen wij geen specifiek format aangezien het om 

wisselende problematieken gaat. (leerproblemen, gedrag e.d.) We gaan verdiept onderwijs 

bieden. Dat houdt in dat een leerling het basisaanbod verdiept aangeboden krijgt d.m.v. 

verlengde instructies, meer hulp en ondersteuning in de klas bij de verwerking ervan. We 

zijn hiermee aangekomen bij begeleidingsniveau 2. Deze bovengenoemde analyse kan door 

de leerkracht zelf of met behulp van de intern begeleider worden uitgevoerd. Dit gebeurt aan 

de hand van het stroomschema; Individueel Handelingsplan. (Bijlage 11) Vervolgens zal de 

leerkracht, indien nodig met behulp van de intern begeleider, een handelingsplan voor de 

leerling opstellen. We gebruiken hiervoor het format individueel handelingsplan. (Bijlage 3) 

De daarin beschreven aanpak en hulp wordt opgenomen in de leerstofplanning. 

De leerkracht maakt het handelingsplan in een document dat opgeslagen wordt onder het 

mapje Zorg op de M-schijf van ons netwerk. De ouders/ verzorgers worden bij het opstellen 

van het handelingsplan betrokken en hiervan mondeling en/of schriftelijk op de hoogte 

gesteld. Vaak spelen ouders/ verzorgers bij de uitvoering van het handelingsplan ook een 

rol. Dit wordt door de leerkracht met hen besproken en afgestemd. De extra hulp kan zowel 

binnen de groep (door de leerkracht) of buiten de groep (de onderwijsassistent of remedial 

teacher) gegeven worden. De hulp die ouders/ verzorgers thuis kunnen bieden zal ter 

ondersteuning zijn aan het proces op school. 

 

Tijdens de uitvoering van het handelingsplan hebben leerkracht en intern begeleider 

regelmatig contact over het verloop en de vorderingen van het plan van aanpak en stellen 

het plan bij indien nodig. Er vindt minimaal 3 keer overleg plaats tijdens een planperiode van 

minimaal 8 weken en maximaal 6 maanden, afhankelijk van de aard van het handelingsplan. 

Het overleg vindt plaats bij het opstellen van het plan, tussentijds voor een evaluatie en ter 

afsluiting van het plan. Bij de start en eind van het plan zijn ouders/verzorgers betrokken 

evenals de leerkracht en intern begeleider. De tussenevaluatie vindt plaats tussen leerkracht 

en intern begeleider en indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het plan, dan wordt dit 

ook met ouders/verzorgers besproken. 



Als een leerling, uiteindelijk, in de leerlingbespreking wordt besproken, worden de 

ouders/verzorgers door de leerkracht op de hoogte gebracht. Wanneer leerkracht en intern 

begeleider aan ouders/verzorgers het advies geven tot verder onderzoek middels consultatie 

door de orthopedagoog, dan verzoeken wij hen om hiervoor toestemming geven middels een 

toestemmingsformulier. Meer hierover onder het kopje intern en extern onderzoek. 

 

Intern en extern onderzoek 

Kinderen die ondanks intensieve begeleiding, zoals beschreven bij begeleidingsniveau 0, 1 en 

2 moeite houden met de leerstof of een andere specifieke hulpvraag hebben, kunnen 

aangemeld worden bij de leerlingbegeleider van Centraal Nederland of een ambulant 

begeleider van het Samenwerkingsverband, zoals ook hierboven beschreven. Deze leerling 

wordt daarvoor officieel aangemeld d.m.v. een aanmeldingsformulier. (Bijlage 4) Dit 

formulier wordt ingevuld door de leerkracht van deze leerling.  

 

De ouders/ verzorgers geven voor deze consultatie toestemming middels een 

toestemmingformulier. (Bijlage 5) Ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor het gesprek 

of worden aansluitend op de hoogte gebracht van de uitkomsten van deze consultatie. We 

zijn inmiddels aangekomen bij begeleidingsniveau 3. Tijdens de bespreking wordt de 

onderwijsvraag van de leerling verhelderd en samen wordt er naar een passende oplossing 

gezocht. Soms is extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld een (intelligentie)test, observatie in de 

groep en/of een gesprek. Vaak voert de leerlingbegeleider van Centraal Nederland of de 

ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband dit zelf uit. Soms worden er andere 

experts ingezet. Wanneer de zorg om een leerling groter en intensiever is, kan er extern 

onderzoek aangevraagd worden. Doel van nader onderzoek is om (meer) inzicht te krijgen in 

de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit kan aan de bovenkant als aan de onderkant van 

een cognitieve ontwikkeling zijn of gedragsmatig. Een diagnose is voor ons niet per se 

noodzakelijk om ondersteuning te bieden. Het kan wel bijdragen in het bieden van 

ondersteuning. Bijvoorbeeld als er sprake is van AD(H)D, ASS 14 (Autisme Spectrum 

Stoornis), hoogbegaafdheid of een lichamelijke beperking. Tijdens de leerlingbespreking in 

samenwerking met de orthopedagoog, wordt met alle betrokkenen afgestemd welke stappen 

gezet moeten worden om het onderwijs voor deze leerling het meest passend te maken 

binnen de setting van het reguliere basisonderwijs. Als vanaf groep 4, 5 of 6 de ontwikkeling 

van de leerling laat zien dat het eindniveau van de basisschool voor een of meerdere vakken 

niet zal worden bereikt, wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Tevens kan het 

afstappen van de leerlijn voor 1 of meer vakken nodig zijn dan is het OPP ooki een 

verantwoordingsdocument om dit vorm te geven. Dit OPP is vaak o.a. gebaseerd op een 

intelligentiequotiënt, waarvoor voorafgaand onderzoek nodig is. Indien het 1 of 2 vakken 

betreft kunnen scores vanuit LOVS voldoende zijn. In het OPP staat beschreven wat het 

huidige niveau is, wat de tussen- en einddoelen zijn en hoe hier naartoe wordt gewerkt. De 

doelen worden met ouders/ verzorgers en leerling besproken en per periode geëvalueerd. 

Dat is minimaal halfjaarlijks en indien noodzakelijk vaker. 

Wij gebruiken voor het opstellen van een OPP een vast format. (Bijlage 6) Om te komen tot 

juiste eind- en tussendoelen gebruiken wij leerroutes, in stroomschema’s en een OPP-trap. 

Deze zijn afkomstig uit het SBO, waarbij zichtbaar wordt wat de te verwachten uitstroom 

naar het Voortgezet Onderwijs zal zijn en welke realistische tussentoetsen af te nemen zijn. 

(Bijlage 7 en 21)  



Na begeleidingsniveau 3 is de volgende afweging gemaakt: hebben we nog reële 

mogelijkheden om deze leerling verder te begeleiden of moeten we onderzoeken of er een 

andere basisschool is die beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind? 

Indien de school verdergaand advies wil in de schoolbegeleiding en twijfels heeft over de 

mogelijkheden in de eigen school voor deze leerling, komen we bij begeleidingsniveau 4. 

School kan dan, met ouders/verzorgers, advies aanvragen bij de CAT (Commissie van 

Arrangeren en Toewijzen). De CAT bestaat uit deskundigen uit het SBO, SO, orthopedagogen 

en afgevaardigden van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Deze commissie 

adviseert de school over de voortgang van de begeleiding. Zij kan ook adviseren dat een 

speciale basisschool (SBO/SO) het kind meer kan bieden wat betreft zijn/haar speciale 

onderwijsbehoeften. 

Als het duidelijk is dat er geen mogelijkheden meer binnen onze school zijn om deze leerling 

te begeleiden dan meldt de school in overleg met de ouders/ verzorgers het kind aan bij de 

Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CAT) van het Samenwerkingsverband om te 

bekijken of er tot een overplaatsing kan worden overgegaan. De CAT bekijkt of de leerling 

toegelaten kan worden tot een speciale basisschool. Dit betreft begeleidingsniveau 5. 

Als duidelijk is, na advies van de CAT, dat een kind met extra ondersteuning niet meer 

voldoende begeleid kan worden, dan wordt, door de intern begeleider in overleg met de 

ouders/ verzorgers én de ambulant begeleider van de passende clusterschool, de leerling 

aangemeld bij deze betreffende school. Bij het overdragen naar een andere 

(speciale)basisschool stellen wij een onderwijskundig rapport op. Hiervoor gebruiken wij een 

vast format. (Bijlage 8) 

 

 Planmatig werken 

Dagelijks aanbod volgen 

 

Door middel van observaties wordt er dagelijks, per vakgebied en les bekeken of de 

leerlingen de te maken stof en de bijbehorende instructies begrepen hebben. Dit gebeurt 

tijdens de begeleide inoefening ( IGDI Model: zie verderop in dit document), door feedback 

en observaties tijdens de verwerking en door het gemaakte werk na te kijken. Notities 

hierover worden in de leerstofplanning bijgeschreven en zijn leidend voor het aanbod en 

afstemming van de volgende dag(en). 

Elke methodetoets wordt geanalyseerd volgens vast format. Daarbij wordt er bij alle 

leerlingen gecontroleerd of de concrete leerdoelen behaald zijn. De aanpak van de verlengde 

instructies wordt hierop aangepast. In de verlengde instructies bieden wij instructie en hulp 

gericht op aanpak en proces i.p.v. op het eindproduct. Door middel van het groepsplan 

geven wij het dagelijks aanbod in de klas vorm. We delen de kinderen in per vakgebied, in 3 

aanpakken, veelal a.d.h.v. cito scores/vaardigheidsgroei. Daarmee bieden wij de kinderen 

een planmatige en gedifferentieerde aanpak. Zie voor meer uitleg hierover verderop in dit 

document bij het kopje Groepsplan. De afstemming gebeurt, op schoolniveau, volgens 

gemaakte eenduidige afspraken zoals hieronder beschreven. Na elke methodetoets: 

Methodetoetsen worden door de leerkracht geanalyseerd volgens het format Methodetoets 

analyse (Bijlage 12).  



Kinderen die 2 keer uitvallen in aanpak 1 (instructie afhankelijke kinderen met verlengde 

instructies beschreven in het groepsplan), op de methodetoetsen (op 1 of meer dezelfde 

onderdelen van de toets), ondanks de verlengde instructies die gegeven zijn, krijgen een 

individueel handelingsplan voor deze concrete doelen. Dit wordt beschreven door de 

leerkracht en kan een kortlopend proces zijn. 

De tussenevaluatie van het groepsplan; Wanneer er kinderen zijn die op de methodetoetsen 

de gestelde concrete leerdoelen minimaal behalen, dan plaats je die in een meer instructie 

afhankelijke aanpak voor de laatste periode van het groepsplan. Zo bieden we de kinderen 

extra ondersteuning richting de gestelde einddoelen van het groepsplan. Naast de 

leerstofbeheersing is welbevinden ook een belangrijk onderdeel van de tussenevaluatie. 

Wanneer kinderen niet gedijen bij de huidige aanpak, dan kan dit ook een reden zijn voor 

het wijzigen van de aanpak. Evaluatie op het eigen handelen van de leerkracht staat 

standaard in de tussenevaluatie. 

De eindevaluatie van het groepsplan: Kinderen die minder groei laten zien dan van ze 

verwacht mocht worden, volgens gestelde normen die CITO hanteert, ontvangen een meer 

instructieafhankelijke aanpak bij het volgende groepsplan. Wanneer dit bij de volgende 

eindevaluatie leidt tot een minimaal te verwachten groei dan blijven zij in deze aanpak, 

ondanks dat de CITO score anders aangeeft. Het is gebleken dat zij deze aanpak nodig 

hebben.  

Wanneer deze kinderen meer groeien dan verwacht mocht worden, gaan ze weer terug naar 

de aanpak die aansluit bij die CITO score. Bij kinderen die voldoende tot ruim voldoende 

groeien wordt de aanpak bepaald n.a.v. observaties. Hierbij kan de aanpak behouden 

worden óf de leerling wordt in een minder instructieafhankelijke aanpak geplaatst. Naast de 

leerstofbeheersing én de vaardigheidsgroei, vormt welbevinden ook een belangrijk onderdeel 

van de eindevaluatie. Wanneer kinderen niet gedijen bij de huidige aanpak, kan dit ook een 

reden zijn voor het wijzigen van de aanpak in een volgend groepsplan. Het eigen handelen 

van de leerkracht wordt ook wederom geëvalueerd in de eindevaluatie. 

 

Citotoetsen 

 

De afname gebeurt volgens de toetsafspraken zoals deze in de bijlage staan. (Bijlage 13) 

Citotoetsen worden door de leerkracht geanalyseerd volgens het format Citotoets analyse. 

(Bijlage 14) Vanuit deze analyse volgen specifieke (verlengde) instructiemomenten en 

worden de groepsplannen aangepast. Deze aanpassing staat hierboven beschreven bij: De 

eindevaluatie van het groepsplan. Ongeacht de datum van afname, worden de resultaten 

ingevoerd op een vaste datum, 25 januari en 25 mei. De toetsboekjes van kinderen die een 

niveau IV of V hebben gescoord, worden bewaard en gearchiveerd in de ladekast in het 

kantoor van de intern begeleider. Wanneer er een 3
e
 individueel handelingsplan wordt 

geschreven, samen met de intern begeleider, wordt a.d.h.v. deze boekjes een aanvullende 

analyse toegepast. 

 

 

 



Individueel handelingsplan  

 

Een individueel handelingsplan wordt opgesteld voor leerlingen waarbij de gekozen aanpak, 

van 1 of meer vakken, minimaal tot geen effect heeft gehad. Er kan ook, op basis van 

meerbegaafdheid, observaties of de signaleringslijst van het sociaal- en emotioneel 

volgsysteem ZIEN! een IHP voor gedrag of cognitie worden opgesteld. Zie ook 

begeleidingsniveau 2 zoals hierboven beschreven. In het format individueel handelingsplan 

(Bijlage 3) staat; 

 een omschrijving van de problematiek/analyse. 

 de duur van het plan (max.8-10 weken) 

 de aanpak/strategie van aanbieden, 

 wijze van controle (bv. een toets die je ter controle afneemt), 

 het concrete leerdoel, 

 de organisatie (leerkracht noteert de geplande momenten in de leerstofplanning!) 

 de evaluatie op proces, aanpak, doel en eigen handelen van de leerkracht. 

 

Na evaluatie 

 Wanneer het 1
e
 opstelde plan heeft gewerkt en de doelen zijn behaald; dan zal de leerkracht 

het plan afsluiten. Wanneer de gekozen aanpak minimale vooruitgang heeft bewerkstelligd; 

dan zal de leerkracht het plan aanpassen in aanpak en nog een planperiode voortzetten. 

Wanneer doelen niet behaald zijn en geen groei is geconstateerd; neemt de leerkracht 

contact op met de intern begeleider voor advies, wijzigt de aanpak en in overleg wordt de 

planperiode voortgezet. Wanneer een leerling gedurende 2 planperiodes minimaal tot geen 

vooruitgang heeft geboekt op de gestelde doelen wordt de leerling nogmaals in beeld 

gebracht bij de intern begeleider.  

De intern begeleider stelt dit keer samen met de leerkracht een 3
e
 plan op, al dan niet na 

overleg met een externe deskundige van bijvoorbeeld Centraal Nederland. Is de uitkomst 

van dit plan nog steeds onvoldoende ( na een planperiode van minimaal 12 en maximaal 24 

weken), dan wordt de leerling aangemeld voor de leerlingbespreking en wordt er in overleg 

met ouders/verzorgers contact gezocht met de Ambulant Begeleider van Centraal 

Nederland of het Samenwerkingsverband voor advies. De adviezen van de Ambulant 

Begeleider kunnen leiden tot een nieuw handelingsplan met een andere aanpak of leiden tot 

onderzoek en een eventueel OPP. 

  

  

  



Ondersteuningsstructuur: arrangementen 

Hier wordt een overzicht gegeven van de onderwijsarrangementen die onze leerlingen met 

speciale onderwijs(zorg) vragen worden aangeboden op onze school of daar buiten. 

Een onderwijsarrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijs 

wordt uitgevoerd om leerlingen met uiteenlopende onderwijs-ondersteuningsvragen 

adequaat te begeleiden. 

Arrangementen vanuit de school 

Programma BOUW! voor vroegtijdige leesondersteuning in groep 2-3. Dit wordt onder 

schooltijd uitgevoerd met een tutor uit de bovenbouw. Hiervoor is geen extra ondersteuning 

nodig door een (ambulante) leerkracht of onderwijsassistent. 

 

We bieden kinderen die een IHP krijgen om welke reden dan ook, de ruimte om in extra 

oefentijd met de onderwijsassistent te werken aan het de gestelde doelen.  

 

Als Pilot bieden wij in 2018-2019 een verbredingsgroep aan waarbij kinderen met een hoge 

cognitie extra uitdaging buiten de klas kunnen krijgen op andere interesse- en 

ontwikkelingsgebieden. 

Naast de afstemming, zoals deze wordt aangeboden in de basiszorg, (verdiept, basis en 

verrijkt) bieden wij geen specifieke arrangementen aan buiten de groep. 

De afstemming in 3 niveaus in de klas wordt gezien als basiszorg. Evenals dyslexiezorg door 

middel van afstemming op onderwijsbehoeften van de leerling in de groep, afstemming in de 

groep bij gedrags- en/of werkhoudingsproblemen, afstemming in taken en niveau bij meer- 

en hoogbegaafdheid en bij minderbegaafheid (OPP). 

Bovenschoolse arrangementen 

Wanneer er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid, door hoge scores of andere specifieke 

kenmerken, kunnen kinderen aangemeld worden bij de bovenschoolse Plusklas. Hier komen 

zij 2 wekelijks samen met ontwikkelingsgelijken en bredere leerdoelen. Aanmelding vindt 

plaats na overleg tussen ouders/ verzorgers, kind, leerkracht en IB. De werkwijze staat 

beschreven in het bovenschools beleidsdocument Plusklas. 

Wanneer een leerling onderwijsbehoeften heeft waar wij op cbs Ichthus handelingsverlegen 

in zijn, kunnen wij de leerling aanmelden bij de CAT (Commissie Arrangeren en Toewijzen). 

Van hieruit kan er voor de leerling, indien nodig bevonden, een arrangement worden 

aangeboden die passend is bij de leerling en schoolsituatie. De aard van de geleverde zorg 

kan erg verschillen, afhankelijk van de onderwijsbehoeften die centraal staan. 

  



Ondersteuningsstructuur: kwaliteit van de ondersteuning 

De beoordeling van de kwaliteit van onze ondersteuning vindt plaats op basis van een 

Monitor Basisondersteuning op dertien ijkpunten. Dit is gebaseerd op een vragenlijst uit 

2017-2018. Dit levert een profiel en een overzicht van scores van de kwaliteit van de 

ondersteuning op. 

Profiel en overzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

 

Ambities 
gemiddelde score 80% 
minimaal 9 ijkpunten op 60% of hoger. 
 

 
 

Resultaten 
Gemiddelde score 82.79% 12 ijkpunten op 60% of hoger. 

Hoogst scorende ijkpunt is nummer 3 met een score van 100% 

Laagst scorende ijkpunt is nummer 2 met een score van 50% 

 

nr ijkpunt gem. 

score (%) 

1 Beleid t.a.v. ondersteuning. 91.7 
2 Schoolondersteuningsprofiel. 50.0 
3 Effectieve ondersteuning. 100.0 
4 Veilige omgeving. 91.7 
5 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 91.7 
6 Opbrengst- en handelingsgericht werken. 80.0 
7 Goed afgestemde methoden en aanpakken. 75.0 
8 Handelingsbekwame en competente medewerkers. 66.7 
9 Ambitieuze onderwijsarrangementen. 90.9 
10 Zorgvuldige overdracht van leerlingen. 83.3 
11 Betrokkenheid ouders en leerlingen. 75.0 
12 Expliciete interne ondersteuningsstructuur. 92.9 
13 Een effectief ondersteuningsteam. 87.5 

 



Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

Hier worden de scores op de Monitor Basisondersteuning per teamlid gepresenteerd. 

Organisatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem 
CBS Ichthus 92 50 100 92 92 80 75 67 91 83 75 93 88 83 

Toelichting 

Ten tijde van het invullen van deze lijst is het voor vele collega’s een nieuwe ervaring om te 

werken met de vragenlijsten vanuit het programma MonPas. Dit, en de vragen die 

herhaaldelijk onduidelijk zijn en vragen oproepen, zorgt voor deze lage score op het 

Schoolondersteuningsprofiel.  

 

  



Deskundigheid van het schoolteam: mate van Passend 

Onderwijs 

Hier wordt de mate van Passend Onderwijs van ons schoolteam vastgesteld. Dit gebeurt met 

behulp van de Schoolmeter Passend Onderwijs op dertien pijlers. Dit a.d.h.v. vragenlijsten 

van 2018-2019. 

Profiel en overzicht van de scores Passend Onderwijs 

 

Ambities 
gemiddelde score 80% 
minimaal 9 pijlers op 60% of hoger. 

 
 

Resultaten 

Gemiddelde score 83.42% 13 pijlers op 60% of hoger. 

Hoogst scorende pijler is nummer 1 met een score van 94.4% 

Laagst scorende pijler is nummer 4 met een score van 62.2% 

 

nr pijler gem. 

score (%) 

1 Acceptatie. 94.4 
2 Beleid. 85.6 
3 Professionalisering. 86.7 
4 Ouderbetrokkenheid. 62.2 
5 Leerlingbegeleiding. 91.1 
6 Gedifferentieerd leren. 72.2 
7 Adaptief onderwijzen. 81.1 
8 Gedragsmanagement. 92.2 
9 Samenwerken. 75.6 
10 Planmatig werken. 94.4 
11 Flexibel curriculum 84.4 
12 Afgestemde materialen. 86.7 
13 Toegankelijke ruimten. 77.8 



Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht Passend Onderwijs 

Hier worden de scores op de Schoolmeter Passend Onderwijs per teamlid gepresenteerd. 

Medewerker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem 
Milou Boers 90 90 100 70 70 70 80 100 70 100 80 90 80 84 
Edith de Lange 100 90 90 70 100 80 80 100 70 80 70 100 100 87 
Margret Hallink 100 100 100 70 100 80 100 100 80 80 90 90 100 92 
Hilde Harmelink 100 70 80 40 100 90 80 100 100 100 100 100 80 88 
Nadieh Heuver 100 50 60 60 80 30 70 90 80 100 90 70 60 72 
Lianne Lammers 100 90 100 60 100 60 80 90 70 100 80 80 60 82 
Jeannette 

Noordman 90 90 100 50 90 70 70 100 70 100 90 90 80 84 

Agnes van der Snel 70 90 60 60 90 80 80 60 80 90 80 70 60 75 
Ellen van der Veen 100 100 90 80 90 90 90 90 60 100 80 90 80 88 

Toelichting 

Passend onderwijs krijgt steeds meer vorm bij ons op school. De verbeterde zorgstructuur 

(sinds schooljaar 2016-2017) draagt hieraan bij. Gedifferentieerd leren en afgestemde 
materialen maken hier deel van uit als speerpunt. Ouderbetrokkenheid en samenwerken van 
teamleden kan worden bevorderd en is een actiepunt in 2018-2019. 

De schoolpopulatie maakt dat wij tot op heden weinig specifieke aanpassingen hebben 
hoeven invoeren t.a.v. Passend Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwikkelagenda op basis van de Monitor Basisondersteuning 

en de Schoolmeter Passend onderwijs 

Dit is gebaseerd op een vragenlijst uit 2017-2018 en tevens uit 2018-2019. 

 

Ontwikkelagenda 

 



 

Er wordt aan de volgende ijkpunten gewerkt: 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 

 Goed afgestemde methoden en aanpakken, gedifferentieerd leren. 

 

 Handelingsbekwame en competente medewerkers. 

 

 
Zorgvuldige overdracht van leerlingen. 

 

Samenwerking tussen collega’s 

 

 Betrokkenheid ouders en leerlingen. 

 

Planning 

Alle streefdoelen van cbs Ichthus en de bijbehorende acties en planning daarvan op 

schoolniveau zijn in te zien in het schoolplan.  

2016-2017 

 

* completeren en afronden SOP 

 *Onderzoeken en ontdekkend leren implementeren voor meer betrokkenheid bij 

leerlingen. 

 

2017-2018 

 

* Onderzoeken en ontdekkend leren verder implementeren voor meer betrokkenheid 

bij leerlingen. 

2- tal nieuwe methodes voor spelling en aanvankelijk lezen implementeren. Beide zijn beter 

afgestemd op de huidige populatie en schoolvisie. 

 

* ouderbetrokkenheid als onderwerp opnemen bij de ouderavonden en als team daar 

standpunt in nemen. 

* 3 personele wisselingen en veel ruimte voor gerichte scholing dragen bij aan 

handelingsbekwame en competente medewerkers. 

 

* Zowel overdracht en goed afgestemd materiaal blijven speerpunten binnen de vernieuwde 

zorgstructuur, gecoördineerd door de intern begeleider. 

 

 



2018-2019 

 

* Herzien SOP 

*implementatietraject spelling en taal voortzetten en borgen. 

*Nieuwe teamleden inwerken in ons onderwijs en zorgbeleid.  

*Kwaliteitszorg en samenwerking op teamniveau verhogen door collegiale 

klassenconsultaties en het vormen van werkgroepen.  

*Onderzoeken en ontdekkend leren verder implementeren voor verhogen van de 

betrokkenheid bij leerlingen. 

2019-2020 

*Het SOP zal met ingang van de volgende periode met een ander instrument 

worden vormgegeven. Het doel is om een betere afspiegeling van de werkelijkheid 

te kunnen geven met name qua expertise en diverstiteitsquocient zodat we er op 

samenwerkingsverbandniveau en stichtingsniveau goed onderbouwd beleid en 

budgetten aan kunnen koppelen.  

 

 

 

Ambitie 

De ambitie van onze school is als volgt te omschrijven. 

Toelichting 

We streven naar een school waarin de gestelde visie werkelijkheid wordt en zowel kinderen 

als ouders als externen een open en gelijkwaardige communicatie ervaren. 

Ambitie op zorg; Er worden arrangementen opgesteld op stichtingsniveau en de zorggelden 

kunnen, afhankelijk van de diversiteit op scholen, worden ingezet.   

 


