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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 september 2022 

Naam van onze school  R.K.B.S. De Marinx 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons 

schoolbestuur  
Stichting Sarkon  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband PO Kop van Noord-Holland  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

The Leader in Me- school 
 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

The Leader in Me 
Om aan de basisbehoeften van adaptief onderwijs te voldoen en leerlingen optimaal voor te 

bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). 

Deze levensvaardigheden helpen leerlingen hun eigen regie te nemen op hun persoonlijke 

levensweg. Om dat te bereiken ontwikkelt de school zich verder in deze schoolplanperiode aan de 

hand van de eigenschappen van ‘The Leader in Me’ (2014). De school wordt hierbij begeleid door 

‘CPS onderwijsontwikkeling en advies.’ Speciaal voor het onderwijs is door de Amerikaan Sean Covey 

(2014) ‘The Leader in Me’ ontwikkeld, een programma voor scholen. Dit schoolprogramma spreekt 

kinderen aan op hun talenten en betrokkenheid en leert hen spelenderwijs principes voor 

persoonlijke effectiviteit en samenwerking. De zeven eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor 

leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn 

relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de zeven eigenschappen is zo simpel en 

krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar ‘zelf-leiderschap’. Zowel op het niveau van 

volwassenen, maar ook, veel speelser natuurlijk, op het niveau van kinderen. En zo ontstond ‘The 

Leader in Me’, een proces op scholen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Uitgangspunt van The 

leader in Me, is dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap, ook al is de 

wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf 

te ontwikkelen. Die gewoonten zijn de zeven eigenschappen van Stephen Covey (2014): 

1. Ik ben proactief. (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes) 

2. Ik begin met het eind in gedachten. (ik heb een doel voor ogen) 

3. Ik doe belangrijke dingen eerst. (eerste werken dan spelen) 

4. Ik denk win-win. (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei) 

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. (ik luister niet alleen, maar ook vooral met mijn ogen 

en mijn hart om jou te begrijpen) 

6. Creëer synergie. (samen kunnen we meer dan alleen) 

7. Houd de zaag scherp. (ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel) 

De 7 gewoontes helpen de leerlingen: 

• om (op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie) zelf verantwoorde beslissingen te 

nemen; 

• om tijd zinvol te besteden; 

• om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen 

en te onderhouden; 

• om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.  

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes 

te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen. 

 

Onze visie op passend onderwijs 

Sarkon: 'Leren met LEV!' 
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Leren met LEV, met hart voor elkaar. Met LEV werken de scholen met partners in de omgeving aan 

de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Sarkonscholen kenmerken zich door: 

• Leerplaats voor het leven 

• EigenWijs 

• Vertrouwen door verbinding 

 

Op Sarkonscholen wordt ‘de weg’ niet voorbereid op de kinderen, maar worden kinderen voorbereid 

op ‘de weg’. De medewerkers begeleiden kinderen bij het zelf doen wat zelf gedaan kan worden. 

Hierbij mogen mensen fouten maken; dit is onderdeel van leren. Kinderen en medewerkers leren de 

goede dingen te doen. Sarkonscholen zijn een rijke leeromgeving waarbij mogelijkheden in omgeving 

worden benut als onderdeel van de leerplek voor het leven.  

Het schoolteam van De Marinx kijkt met LEV naar het onderwijs: 

• Kinderen leren vanuit welbevinden en betrokkenheid met betekenisvolle activiteiten. 

• Kinderen leren door zelf te doen wat zelf gedaan kan worden. 

• Kinderen ontwikkelen zich als mens met alle aspecten die horen bij het leven. 

• Kinderen zijn nieuwsgierig en leren door spelen en ontdekken. 

• Kinderen leren in een rustige, rijke leeromgeving. 

• Medewerkers maken het verschil door deskundigheid en leren met en van elkaar. 

• Medewerkers zien methodes of werkwijzen als een middel (geen doel).   
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

RKBS De Marinx staat in het dorp 't Veld. 't Veld is een dorp in de gemeente Hollands Kroon in de 

provincie Noord-Holland. Het dorp heeft ruim 2000 inwoners. De leerlingenpopulatie is 

representatief voor de omgeving. Vijfennegentig procent van de leerlingen is afkomstig uit de 

dorpskernen ’t Veld en Zijdewind. De overige leerlingen komen uit dorpen uit de regio.  
 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Bij de ondersteuning op groepsniveau hanteert de school de volgende uitgangspunten: 

• De leraar verzorgt dagelijks voor- en verlengde instructie m.b.t. de basisstof aan leerlingen 

die dat nodig hebben. Dit vindt plaats aan de instructietafel in de groep.  Deze is te vinden 

nabij het digibord, zodat deze bij de instructie kan worden ingezet. 

• De overige zorg aan leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leeromgeving van de 

leerlingen (in de eigen groep). 

• De zorg wordt zoveel mogelijk verzorgd door de eigen leraar. Een onderwijsondersteuner 

zorgt dan voor ‘extra handen’ in de groep. 

• Leraren bespreken leerlingen met een specifieke zorgvraag met collega’s in de 

leerlingbespreking. 

• Als er een structureel zorgprogramma wordt aangeboden, dan wordt hiervoor door de 

groepsleraar een individueel handelingsplan of Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) gemaakt. De 

ouders worden betrokken bij de samenstelling van het programma. Dit gebeurt in het 

ondersteuningsteam. Hierbij is ook de orthopedagoog/psycholoog aanwezig. In dit overleg 

wordt ook met de ouders besproken of de doelen behaald zijn. 

  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

De school staat welwillend tegenover de integratie van leerlingen met een handicap of leerbeperking 

in de school in hun eigen omgeving. De school heeft als uitgangspunt dat leerlingen op De Marinx 

onderwijs volgen, waarbij de school de zorg die de leerling nodig heeft kan waarborgen. De school 

heeft een aantal grenzen aan de zorg vastgesteld. Bij het beantwoorden van de vraag of de school de 

zorg wel of niet kan bieden, spelen de volgende factoren een belangrijke rol: 

• Een gebrek aan opnamecapaciteit: Een belangrijk punt in de besluitvorming vormt de 

samenstelling van de groep waarin het kind met een handicap geplaatst zal worden. Iedere 

situatie staat op zichzelf en wordt als zodanig beoordeeld. Als vuistregel stellen wij dat één 

kind met een handicap, zoals bedoeld in de wet, per groep het maximum is. 

• Verstoring van het leerproces van andere leerlingen: De school maakt een afweging of de 

extra aandacht die een leerling met een handicap of leerbeperking nodig heeft, niet een 

onevenredig beslag legt op de aandacht voor de overige leerlingen. 

• Zorg/behandeling en onderwijs: In welke mate gaat de tijd die aan de speciale zorg en/of de 

(medische) behandeling besteed moet worden ten koste van de onderwijstijd. 

• Verstoring van rust en veiligheid: Vooral bij ernstige gedragsproblemen zal het niet mogelijk 

zijn een zodanige leeromgeving te scheppen, dat het kind verantwoord opgevangen kan 

worden. In een aantal situaties zal blijken dat een gewone basisschool daarvoor niet is 

uitgerust. 

 



7 

 

Daarnaast zal de school de volgende vragen onderzoeken: 

• Kan de school in materiële zin voldoen aan de onderwijsbehoeften? 

• Is er een onderwijsarrangement afgegeven en biedt deze voldoende mogelijkheden om te 

kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften? 

• Kan de specifieke hulp ook op de langere termijn op onze school geboden worden? 

• Andere schoolspecifieke vragen. 

  

Bij dit proces wordt de volgende procedure gevolgd: 

1. De ouders hebben een gesprek met de directeur en de interne begeleider. 

2. De school vraagt gegevens op over het betreffende kind. 

3. De school bestudeert de gegevens over het betreffende kind en wint desgewenst advies in. 

4. De school observeert eventueel het kind in verschillende situaties. 

5. De (on)mogelijkheden van de school met betrekking tot toelating worden in kaart gebracht. 

De school neemt een beslissing. 

6. De school brengt de ouders mondeling en schriftelijk op de hoogte van de beslissing . 

7. Er wordt een keuze gemaakt uit: plaatsing, uitgestelde plaatsing of afwijzing.   

De totale procedure neemt maximaal 3 maanden in beslag. Als de school de vereiste zorg niet kan 

bieden, heeft de school de plicht de ouders te helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek. 

  

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

Het werken met de huidige groepsplannen voldoet niet meer aan de ambities van de school. Dit 

vraagt om het aanpassen/ ontwikkelen van een werkwijze waarin de leerkrachten de vorderingen van 

alle leerlingen goed in beeld hebben en hierna handelen.  
Een planmatige aanpak van de meer- en hoogbegaafde leerlingen buiten de groep is gerealiseerd. 

Elke week gaan deze leerlingen naar het Groeilab. De aanpak in de klas is nog in ontwikkeling.  

Op De Marinx is een Doelab ontwikkeld. Het Doelab speelt in op de ondersteuningsbehoeften van 

kinderen die meer leren door te doen in plaats van de lesstof aan te leren uit de boeken. Deze 

leerlingen hebben behoefte aan meer praktische aanpak van de lesstof, ze leren door dingen te 

ervaren of toe te passen. Door deze meer praktische benadering is de verwachting dat zij zich 

competenter voelen over het eigen kunnen en een beter zelfbeeld krijgen. Dit Doelab is dit jaar 

gestart en zal aan het einde van het jaar geëvalueerd worden. 
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

Ondersteuning in de lessen 

Aan alle leerlingen: 

De leraar verzorgt dagelijks een klassikale basisinstructie aan de groep. 
Bij de instructie kan gebruik gemaakt worden van het digibord, concrete materialen en 

coöperatieve werkvormen.  

Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met een inschrijfbord voor extra instructie. Hiermee werken wij 

om de pro-activiteit en de betrokkenheid van de kinderen te vergroten.  

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

De leraar verzorgt naast de dagelijkse basisinstructie, voor- en verlengde instructie m.b.t. de 

basisstof aan kinderen die dat nodig hebben. Dit vindt plaats aan de instructietafel in de 

groep.  Deze is te vinden nabij het digibord, zodat deze bij de instructie kan worden ingezet. 
Het kan zijn dat kinderen de basisinstructie niet helemaal hoeven te volgen of helemaal niet 

hoeven te volgen, omdat zij het doel al beheersen. Voor deze kinderen wordt het werk gecompact 

en verrijkt.  

Er zijn kinderen die een arrangement hebben. Deze kinderen krijgen extra begeleiding van de 

onderwijsassistent binnen of buiten de klas. Het kan ook zijn dat de eigen leerkracht de extra 

begeleiding geeft en dat de onderwijsassistent in de klas aanwezig is. 

  
 

 

Ondersteuning buiten de lessen 

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

Wekelijks vindt voor een aantal kinderen uit groep 3 tot en met 8 die meer uitdaging nodig hebben 

het Groeilab plaats. Hierin werken zij aan de mindset en het leren hanteren van  leervaardigheden 

zoals omschreven in de doelstellingen van het SLO: Leren leren (leerstrategieën gebruiken, 

planmatig werken, taakgerichtheid), leren denken (kritisch denken, analytisch denken, creatief 

denken),leren leven (zelfkennis, aanpassingsvermogen, empathie). 
Om de week vindt voor een aantal leerlingen uit groep 5 tot met 8 het Doelab plaats. Het Doelab 

speelt in op de ondersteuningsbehoeften van kinderen die meer leren door te doen in plaats van 

de lesstof aan te leren uit de boeken. Deze leerlingen hebben behoefte aan meer praktische 

aanpak van de lesstof, ze leren door dingen te ervaren of toe te passen. Door deze meer 

praktische benadering is de verwachting dat zij zich competenter voelen over het eigen kunnen en 

een beter zelfbeeld krijgen. 
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2.5 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 18-5-2015 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:   

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 

 

Punten van verbetering 

• De planmatige aanpak van leerlingen die extra zorg nodig hebben, is een aandachtspunt van 

de school. 
• De school biedt de leerlingen een breed aanbod, hoewel de nadruk voornamelijk ligt op de 

basisvaardigheden en de sociale vaardigheden. De school is voornemens om meer 

evenwicht in het totale aanbod te realiseren, doorleerlijnen en doelen uit te werken voor 

bijvoorbeeld de wereldoriënterende en creatieve vakken. 

 

Sterke punten 

Samenvatting van de belangrijkste oordelen van de onderwijsinspectie uit het rapport van 18 mei 

2015: 
RKBS De Marinx heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De 

school haalt voldoende eindresultaten. 

• Er is op school een duidelijke en gezamenlijk gedragen visie die rekening houdt met de 

mogelijkheden van de  leerlingenpopulatie en de vaardigheden die zij in de toekomst nodig 

zullen hebben. Van deze visie zijn doelen afgeleid, die planmatig richting geven aan de 

schoolverbetering. 

• De leraren geven duidelijk uitleg. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten 

hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij in voldoende mate aan 

op wat de leerlingen nodig hebben. 

• De school kent een veilig en ambitieus schoolklimaat. 

• De school besteedt veel aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en dat is 

terug te zien in de manier waarop de leerlingen en leraren met elkaar omgaan. 

• De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan en de school kent een professionele 

kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school is steeds op zoek naar het realiseren van haar 

opdracht en naar verdere ontwikkeling. 

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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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.  

 

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

behoefte aan hebben.  

  

Deskundige Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
      

Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 

teacher) 
      

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
      

Jonge kind specialist 
      

Laagbegaafdenspecialist 
      

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
      

Minder- en laagbegaafdheid specialist 
      

NT2-specialist 
      

Ondersteuningsadviseur / 

gedragswetenschapper       

Orthopedagoog 
      

Psycholoog 
      

Reken-/wiskunde-specialist 
      

Taal-/leesspecialist 
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Anders, namelijk Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Wetenschap en Techniek specialist    

ICT specialist    

Interne Cultuur Coordinator    

Voorschoolse Educatie    

Lichamelijke of verstandelijke beperking    

Specialist taalontwikkelingsstoornis    

Specialist slechthorenden    

Specialist slechtzienden en blinden    
 

 

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.  

 

Voorziening Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
   

Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)    
NT2-klas    
Schakelklas    

 

Toelichting voorzieningen  

Het Groeilab wordt dit schooljaar gefinancierd vanuit de NPO-gelden. 
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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.  

  

Onderwijsaanbod Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanbod dyslexie 
   

Aanbod executieve functies 
   

Aanbod laagbegaafdheid 
   

Aanbod meer- en hoogbegaafden 
   

Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
   

Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
   

Compacten en verrijken 
   

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, 

opvoedproblemen    

Preventieve signalering van leesproblemen 
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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.  

  

Methode Op de school 
Via het 

bestuur 

Via het SWV of 

derden 

Aanpak emotionele ontwikkeling 
   

Aanpak gedrag(sproblemen) 
   

Aanpak sociale veiligheid 
   

Compenserende dyslexiesoftware    

Faalangstreductietraining    

Preventieve methode leesproblemen 
   

Signaleringsinstrument meer- en 

hoogbegaafden    

Training sociale vaardigheden    

 

 

Toelichting methoden  

Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling: bij signalering wordt verwezen/ advies gevraagd naar de 

kinderfysiotherapeut die in het schoolgebouw aanwezig is.  
Preventieve methode leesproblemen wordt voor vijf jaar bekostigd door het samenwerkingsverband. 

De begeleiding van Bouw wordt dit schooljaar bekostigd vanuit het werdrukbudget. 
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3.5 Fysieke ruimten 

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 ruimten 

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ontspanningsruimte  

Behandelingsruimte  

Ruimte voor een time-out  

Verzorgingsruimte  

Ruimte voor één op één begeleiding  

 

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.  

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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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 % 21 % 79 % 

 

Indicator HGW Score 

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 onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen 

duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, 

waar, hoe en wanneer.  

Goed 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Goed 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Goed 

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

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Goed 
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Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Goed 

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

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Goed 

Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Goed 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Goed 

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

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Voldoende 
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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 

Route van ondersteuning 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 1 

augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs beoogt dat zo veel 

mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een 

vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs 

verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
Met ingang van de wet op het Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat 

scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle 

kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale 

scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband 

maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 

Om de zorg op school goed te kunnen geven wordt van iedere school verwacht dat zij werkt volgens 

een bepaalde werkwijze. Per 1 augustus 2016 wordt verwacht dat op alle scholen onderstaande 

voorwaarden gerealiseerd zijn: 

Voorwaarde 1- Handelingsgericht werken 

De gewenste visie en werkwijze zijn een vertaling van de missie en visie van het 

samenwerkingsverband en gaat in essentie uit van het handelingsgericht werken (HGW). Dit 

handelingsgericht werken sluit naadloos aan bij het adaptieve onderwijsconcept van de school en de 

kernwaarden van het team.  

Handelingsgericht werken bestaat uit zeven hoofdpijlers, te weten: 

1. HGW is doelgericht. 

2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming. 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 

4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. 

5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang. 

6. De betrokkenen werken constructief samen. 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

De allereerste voorwaarde voor een goede systematiek van ondersteuningstoewijzing is dat het 

mogelijk is te signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt naar vermogen en het met behulp van 

handelingsgericht werken vertalen hiervan naar concrete ondersteuningsbehoeften. Om dit in 

praktijk te brengen zullen scholen daarom altijd volgens de principes van handelingsgericht werken 

moeten werken. Dit zorgt ervoor dat op basis van een goed groepsplan, in een ontwikkelingsplan op 

papier kan worden gezet wat een leerling extra nodig heeft. Handelingsgericht werken is pas zinvol 

als het ook opbrengstgericht is. 
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Voorwaarde 2- Werken volgens het inspectiekader/basisarrangement 

De tweede voorwaarde voor een school om adequaat in te kunnen spelen op onderwijsbehoeften 

van leerlingen is het werken volgens (de zorgindicatoren van) het inspectiekader. Als de inspectie van 

mening is dat de school voldoet aan het inspectiekader, krijgt zij een basisarrangement toegewezen, 

waaruit blijkt dat zij voldoet aan de basiskwaliteit die verwacht wordt van scholen. 

 

Voorwaarde 3 – Goede leerkrachten 

Een derde voorwaarde voor een geslaagde route is een goede leerkracht. Kenmerken van een goede 

leerkracht zijn onder andere: 

• Kunnen reflecteren op het eigen handelen. 

• Systematisch en professioneel op gesignaleerde ondersteuningsbehoeften van leerlingen in 

kunnen inspelen,  eventueel met behulp van extern advies. 

• Benodigde handelingen kunnen inzetten en weten welke doelen na te streven bij het bieden 

van ondersteuning aan een leerling. 

Voorwaarde 4 – Een goede / gekwalificeerde interne begeleider 

Een laatste voorwaarde betreft een goede en gekwalificeerde intern begeleider. Een goede intern 

begeleider vormt het eerste vangnet op school bij handelingsverlegenheid van leerkrachten. Tevens 

biedt deze garantie op een effectiever proces (een goede intern begeleider weet wie wat doet en 

waar te halen valt). Het is van belang dat schoolbesturen deze noodzaak herkennen en zich 

inspannen voor continuïteit voor deze sleutelpositie op school. Dit begint met het beschikbaar stellen 

van voldoende tijd om de benodigde begeleidingstaken uit te kunnen voeren. 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

 

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Intern begeleider 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Leraar / mentor 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

Het schoolteam van De Marinx vindt de samenwerking met ouders belangrijk. De school werkt hierbij 

aan ouderbetrokkenheid 3.0 dat is ontwikkeld door ‘CPS onderwijsontwikkeling en advies’. De school 

onderschrijft hiermee de onderstaande visie op ouderbetrokkenheid: 
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. 

Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en 

school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de 

(school)ontwikkeling van het kind (de leerling). (www.cps.nl) 

Aan ouderbetrokkenheid 3.0 zijn tien criteria verbonden die zijn gebaseerd op de standaarden van 

‘The Teachers Association’: 

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle 

informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met 

ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op 

ouderbetrokkenheid zichtbaar. 
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2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 

schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een 

leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald 

beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng 

gebeurt. 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. 

4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling 

van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. 

Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken 

aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en 

gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 

aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de 

school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt 

iedereen zich verantwoordelijk. 

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd 

informatie toe te voegen. 

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante 

manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat 

er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. 

9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De 

mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting 

in dit criterium. 

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door 

iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school 

heeft het basisarrangement van de inspectie). 

Deze tien criteria zijn door een ouderpanel bestaande uit een aantal betrokken ouders en teamleden 

nader uitgewerkt tot concreet schoolbeleid.   

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam 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:  

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Leerlingbegeleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Ouders 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 6.0 keer per jaar bij elkaar. 
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Aanmeldproces 

 Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt niet 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:  

- Directie 

 

Toelichting op het aanmeldproces  

 

Als er interesse is voor de school kunnen ouders een afspraak maken met de directeur voor een 

kennismaking. Tijdens de kennismaking zal de directeur de uitgangspunten en de onderwijsvisie van 

de school toelichten en een rondleiding geven door de school. Hierbij kunnen ouders en het kind de 

leerlingen aan het werk zien en de sfeer op school ervaren. Natuurlijk kunnen er dan nog vragen 

gesteld worden. 
De directeur stuurt voorafgaand aan de rondleiding informatie over de school, zoals de schoolgids 

en het beleid van ouderbetrokkenheid 3.0 op school. Het beleid ouderbetrokkenheid 3.0 heeft de 

school samen met ouders samengesteld om de samenwerking tussen school en ouders te 

optimaliseren.   

Als het besluit valt om het kind in te schrijven vullen de ouders het inschrijfformulier in. Bij de 

ondertekening van het inschrijfformulier onderschrijven ouders de grondslag en de werkwijze van de 

school en het beleid van ouderbetrokkenheid 3.0.  
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voorschool (ko)   

Regulier basisonderwijs (bao)  

 

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 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Club- en buurthuis  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

 

Andere keten-/kernpartners 

Wijkteam Incluzio  

RID  

Logopedie Praktijk Niedorp  

Kinderfysiopraktijk De Kikkersprong  
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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.  

5.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 

toekomst. 

 

Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

5.2 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.   
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6. Bijlage 

Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 

video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel

 van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 

onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van 

dyscalculie bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 

(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 

bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 

vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, 

goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en 

conflicten oplossen. 

Jonge kind specialist 
Een deskundige die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en 

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, tra

ining en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken 

en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 

uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 

laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 

gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis

eur / 

gedragswetenschapp

er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 

met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, 

ambulant begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 

gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie 

kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen 

dat zij de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen 

aansluit, met als doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun 
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participatiekansen te maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een 

specialisatie in het wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag van de mens. 

Reken-/wiskunde-

specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 

reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 

leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


