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BO1 Voorwaarden
Vragen ter bespreking met het team:

Heeft de IB-er met het team besproken wat basisondersteuning (afgezet tegen extra ondersteuning) inhoudt?
Staat er informatie in de schoolgids over wat basisondersteuning (afgezet tegen extra ondersteuning) inhoudt?

BO1 Voorwaarden 3
(ruim)

voldoende

BO1.1 De school heeft vastgelegd wat ze verstaat onder basisondersteuning 4

BO1.2 De leraren weten wat basisondersteuning inhoudt 3

BO1.3 De ouders (en de leerlingen) weten wat basisondersteuning inhoudt 2
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BO2 Voorbereiding
Vragen ter bespreking met het team

Zijn de onderwijsprofessionals voldoende opgeleid in het signaleren en begeleiden van
ondersteuningsbehoeften?
Weten alle onderwijsprofessionals wat er van hen wordt verwacht?
Reflecteren zij regelmatig op eigen handelen?
Kan een aandachtsfunctionaris, ondersteuner en/of inhoudelijk expert in de school ondersteuning bieden aan de
leraar en/of leerling?
Ligt overzichtelijk vast hoe de ondersteuningsstructuur eruit ziet en wat de school kan bieden (rollen, afspraken,
werkwijze)?
Kunnen leerlingen en ouders bij een hulpvraag of klacht altijd terecht bij een intern aanspreekpunt? En, indien
nodig, bij een externe vertrouwenspersoon? Is helder wie aanspreekpunt is?
Weet deze persoon wat de volgende stap moet zijn, maar ook wanneer het beter is om juist even géén stap te
zetten?
Hoe betrekt de school ouders en leerlingen bij de te zetten stappen?

BO2 Voorbereiding 3,56
goed /

uitstekend

BO2.1 De leraren beschikken over voldoende kennis om (op tijd)
basisondersteuning te geven

4

BO2.2 De school geeft inzicht in wie (leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals)
waar (“loket”) terecht kan met hulpvragen

4

BO2.3 De school geeft inzicht in wie waarvoor verantwoordelijk is m.b.t. leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte

4

BO2.4 De school geeft inzicht in wat er op welk moment gebeurt als er een leerling
is met een ondersteuningsbehoefte

4

BO2.5 De school beschikt over een protocol voor leerlingen met dyslexie 4

BO2.6 De school beschikt over een protocol voor het geval er sprake is van pesten 4

BO2.7 De school beschikt over een protocol voor de ondersteuning van leerlingen
met een lichamelijke beperking

1 Actiepunt

BO2.8 De protocollen zijn bij iedereen bekend 3

BO2.9 De protocollen zijn vindbaar 4

Toelichting

We hebben wel een protocol mbt het ondersteunen van lln met een psychische beperking. Lln met een lichamelijke
beperking staan niet beschreven in het zorgplan.
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BO3 Signaleren
Vragen ter bespreking met het team:

Wat zijn de vragen van de leerling, leraar of ouders?
Welke behoeften hebben de leerling, leraar en ouders?
Welke professionals in of buiten de school kunnen tegemoetkomen aan deze behoeften?
Welke stimulerende en belemmerende factoren zien we bij de leerling, groep, school, leraar en ouders?
Welke positieve factoren kunnen we benutten om ontwikkeling te stimuleren?
Wat heef in het verleden al goed gewerkt?

BO3 Signaleren 3,83
goed /

uitstekend

BO3.1 De leraren hebben de bevorderende en belemmerende factoren van de
leerlingen in kaart gebracht

3

BO3.2 De leraren hebben de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in kaart
gebracht

3

BO3.3 De school heeft vastgesteld wie een bijdrage kunnen leveren aan het
tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen

4

BO3.4 De school zorgt voor een klimaat waarin alle betrokkenen signalen durven
delen

4

BO3.5 De school zorgt voor een klimaat waarin de ouders zich welkom voelen op
school

4

BO3.6 De school gaat zorgvuldig, integer en transparant met signalen om 4

BO3.7 De medewerkers luisteren (naar ouders, naar leerlingen etc.) voordat er
vervolgstappen worden vastgesteld

4

BO3.8 De medewerkers werken altijd samen met de ouders 4

BO3.9 De medewerkers analyseren altijd de 'breedte' van het signaal (gaat het om
één leerling, of ook om een subgroep, of een hele groep)

4

BO3.10 De medewerkers stellen altijd vast hoe dringend de hulpvraag is 4

BO3.11 De school wijst de ouders en de leerling er altijd op waar zij terechtkunnen
met vragen en/of steun bij de gesprekken met school

4

BO3.12 De school wijst de ouders en de leerling er altijd op waar zij terechtkunnen
met vragen en/of steun bij het vinden van een juiste aanpak

4
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BO4 Begrijpen
Vragen ter bespreking met het team:

Wat is de zienswijze van de leraar, leerling en ouders?
Zijn ze het in grote lijnen met elkaar eens? Zo nee, welk verschil van inzicht is er?
Welk beeld hebben we van de ontwikkeling van de leerling en wat deze nodig heeft?
Welke positieve factoren kunnen bijdragen om het doel te behalen? Wat zorgt voor ontwikkeling?
Wat moet nog worden uitgezocht en wie betrekken we daarbij?
Weten we voldoende om een plan van aanpak te formuleren?

BO4 Begrijpen 3,56
goed /

uitstekend

BO4.1 De medewerkers betrekken de leerling en de ouders bij 'het begrijpen' 3

BO4.2 De medewerkers zoeken met de leerling en de ouders naar consensus over
wat er aan de hand is

3

BO4.3 De medewerkers zoeken met de leerling en de ouders naar consensus over
een aanpak

3

BO4.4 De medewerkers voeren een (niet vrijblijvend) gesprek met de leerling en de
ouders over wat de leerling nodig heeft

3

BO4.5 De medewerkers voeren dit gesprek op basis van vertrouwen en
gelijkwaardigheid

4

BO4.6 De medewerkers bespreken welke informatie er nodig is 4

BO4.7 De medewerkers waarborgen de privacy wanneer er sprake is van
uitwisseling van gegevens (informatie) met experts buiten de school

4

BO4.8 De medewerkers zorgen voor een zorgvuldige informatie-overdracht 4

BO4.9 De medewerkers zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van
wat er nodig is

4

Toelichting

Niet altijd is de ln bij de gesprekken aanwezig. Wanneer we dit als ouder(s) of lk(n) nodig achten is dit een optie.
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BO5 Plannen
Vragen ter bespreking met het team:

Aan welke doelen gaan leerling, leraar en ouders werken?
Zijn deze doelen SMARTI geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden,
Inspirerend)?
Welke maatregelen zijn nodig?
Welke hulpbronnen zijn beschikbaar om de doelen te behalen?
Zijn alle betrokkenen akkoord met het plan?
Kunnen we het zelf oplossen of hebben we expertise van buiten nodig? Zo ja, van wie?
Wat zijn de rollen en taken van alle betrokkenen?
Wat is het tijdpad?
Op welke (ook tussentijdse) momenten evalueren we? En met wie?

BO5 Plannen 3,64
goed /

uitstekend

BO5.1 De medewerkers communiceren duidelijk wie wat doet en welke resultaat er
verwacht wordt

4

BO5.2 De medewerkers bespreken met de leerling en de ouders wat zij kunnen
doen om de ontwikkeling van de leerling positief te beïnvloeden

4

BO5.3 De medewerkers maken zo veel mogelijk gebruik van bewezen interventies 4

BO5.4 De medewerkers geven aan waar de ouders terecht kunnen als het proces
niet verloopt zoals verwacht

4

BO5.5 De medewerkers geven aan waar de ouders terecht kunnen als zij
tussentijds informatie willen (moeten) delen

4

BO5.6 De medewerkers zorgen voor een sfeer van vertrouwen 4

BO5.7 De medewerkers zorgen ervoor dat de leerling en de ouders het plan
ondersteunen

3

BO5.8 De medewerkers geven de leerling en de ouders inzicht in (het waarom
van) de gemaakte keuzes

4

BO5.9 De school hanteert een procedure in geval de ouders en/of de leerling het
niet eens zijn met de gekozen aanpak

3 Actiepunt

BO5.10 De medewerker geeft steeds aan hoe veel tijd een stap vraagt, en hoe lang
eventuele vervolgstappen duren

2

BO5.11 De medewerker leggen het plan van aanpak en de afspraken vast 4

Toelichting

De procedure die we hanteren wanneer ouders en/of de leerling het niet eens zijn met de gekozen aanpak staat niet
duidelijk beschreven en is een punt van aandacht. We hanteren wel een aanpak, maar die is afhankelijk van de ouders
en/of ln.
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BO6 Realiseren
Vragen ter bespreking met het team:

Is er voldoende zicht op hoe de uitvoering van het plan verloopt?
Hoe houden we voor alle betrokkenen de energie vast en de doelen levend?
Is er aanleiding om het plan van aanpak tussentijds bij te stellen?
Wordt er voldoende informatie verzameld om vast te kunnen stellen wat het effect is van de aanpak?

BO6 Realiseren 3,43
(ruim)

voldoende

BO6.1 De medewerkers voeren het plan uit in samenwerking met de leerling en de
ouders

3

BO6.2 De medewerkers spreken met de ouders af wie tijdens de uitvoering van het
plan het aanspreekpunt is voor de leerling en de ouders

3

BO6.3 De medewerkers houden de regie 3

BO6.4 De medewerkers ontwikkelen een scenario voor het vasthouden van de
energie en de inzet wanneer die wegebben

3

BO6.5 De medewerkers realiseren zich dat de leerling en de ouders het maximale
van de school mogen vragen

4

BO6.6 De medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij van de leerling en de ouders
medewerking mogen verwachten

4

BO6.7 De medewerkers zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van
de gemaakte afspraken

4

Toelichting

We zijn ons ervan bewust hoge eisen te stellen als school. We merken dat dat niet altijd op een lijn staat met de inzet
die ouders kunnen bieden. De regie ligt bij de lkn, maar dit is soms in nauwe samenwerking met derden, bv de AB-er
van het SWVB.
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BO7 Vastleggen
Vragen ter bespreking met het team:

Wie monitort de ontwikkeling van de leerling, in en buiten de klas, en met welke instrumenten?
Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de resultaten in het leerlingdossier?
Is het leerlingdossier alleen toegankelijk voor wie dit aangaat?
Hoe zorgt de school voor een goede bescherming van persoonsgegevens? Zijn de afspraken hierover voor
iedereen helder?

BO7 Vastleggen 3,83
goed /

uitstekend

BO7.1 De medewerkers leggen de belangrijkste afspraken beknopt vast in het
leerlingdossier

4

BO7.2 De medewerkers leggen de belangrijkste behaalde (tussen)resultaten
beknopt vast in het leerlingdossier

4

BO7.3 De medewerkers beschrijven feiten in het leerlingdossier en ze voorkomen
dat ze oordelen, meningen of emoties vastleggen

4

BO7.4 De medewerkers zorgen voor goede leesbaarheid van het leerlingdossier
(voorkomen van jargon)

3

BO7.5 De medewerkers houden er rekening mee, dat ook anderen het
leerlingendossier zullen lezen (en moeten kunnen lezen en begrijpen)

4

BO7.6 De medewerkers realiseren zich dat een leerlingdossier een hele
schoolloopbaan meegaat

4
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BO8 Evalueren
Vragen ter bespreking met het team:

Welke doelen zijn behaald? Welke niet?
Welke elementen van de aanpak zijn passend en kunnen worden voortgezet? Welke niet?
Wat willen we een volgende keer anders doen?
Wat is de vervolgstap, met welke doelen?

BO8 Evalueren 4
goed /

uitstekend

BO8.1 De medewerkers bespreken het proces en geven aan of het proces heeft
opgeleverd wat ervan werd verwacht

4

BO8.2 De medewerkers evalueren of de doelen in het plan zijn behaald 4

BO8.3 De medewerkers zorgen er (indien van toepassing) voor dat de
ondersteuning met bewust stappen wordt afgebouwd

4

BO8.4 De medewerkers bespreken (indien van toepassing) welke nieuwe
maatregelen nodig zijn, voor welke doelen en voor welke periode

4

BO8.5 De medewerkers geven (indien van toepassing) aan dat de leerling extra
ondersteuning nodig heeft boven de basisondersteuning

4

BO8.6 De medewerkers betrekken het ondersteuningsteam in de school en/of het
SWV erbij als het nodig is om extra ondersteuning te bieden

4
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