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1. Passend onderwijs voor elke leerling
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben
Vanuit dit uitgangspunt hebben de schoolbesturen in de Betuwe de handen ineengeslagen. In het
samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Deze krachtenbundeling sluit aan op landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht passend onderwijs’. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen
passend onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken kunnen de scholen zorg dragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind
onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften.
Zo thuisnabij mogelijk
Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op
de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit
lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basisonderwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een
leerling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs.
Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en
met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.
Op maat onderwijs en ondersteuning
De onderwijsbehoeften van kinderen varieert: meestal is ‘het standaard onderwijsprogramma’ afdoende, soms is extra ondersteuning nodig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke of langdurige
plaatsing op een (zeer) gespecialiseerde onderwijsinstelling de juiste benadering.
In het samenwerkingsverband onderscheiden we 3 niveaus van onderwijs en ondersteuning:
Basisondersteuning: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat de leerkrachten in elke reguliere basisschool van het samenwerkingsverband aan de leerlingen aanbieden.
Plusondersteuning: Sommige kinderen zijn prima op hun plaats in een reguliere basisschool,
maar hebben (tijdelijk of langdurig meer dan basisondersteuning nodig om de wettelijk vastgestelde kerndoelen te kunnen halen. Op grond van het persoonlijk ontwikkelingsperspectief krijgen zij extra ondersteuning in de eigen school. Eventueel worden hiervoor middelen (expertise
en/of geld) vanuit het samenwerkingsverband ingezet. Op deze manier kunnen deze kinderen op
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een verantwoorde wijze thuisnabij de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben en die
aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften.
Speciale ondersteuning: Een zeer kleine groep kinderen heeft te maken met een complexe pedagogische en/of onderwijskundige problematiek. Daarom is tijdelijke of langdurige plaatsing op
een school voor gespecialiseerd basisonderwijs de aangewezen onderwijsplek voor deze kinderen. Ook bij deze kinderen is het ontwikkelingsperspectief leidend voor de vorm en intensiteit
van de onderwijsondersteuning.

2. Passend onderwijs in onze school
Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat
Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig
hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag
van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een
andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met
de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband.
Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.
In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren
en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich
in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken
over diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben.
Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning
nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen
aan.
We beschrijven hieronder wat we in onze school kunnen bieden en waar hierbij onze grenzen liggen.
We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op
zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling.
Basisondersteuning
Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak,
klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen
tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.
Plusondersteuning
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Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerlingen een passend onderwijsprogramma in dat aansluit op de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. We leggen de extra ondersteuning die wij
de leerling geven vast in een plan dat aansluit op het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Met
de ouders bespreken we dit plan en stellen dit in samenspraak vast.
Van het samenwerkingsverband (BePO) ontvangt ons schoolbestuur jaarlijks een geldbedrag voor de
uitvoering van passend onderwijs in de school (budget plusondersteuning). Wij zetten deze middelen
in voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (uitvoering van de plannen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben).
We geven onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit
De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in
onze school de kwaliteitstandaard die we binnen het samenwerkingsverband hiervoor hebben opgesteld en vastgesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie. We onderscheiden de volgende vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in onze school beschikbaar zijn.
Opbrengsten
De opbrengsten van ons onderwijs liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van onze
leerling populatie verwacht mag worden.
De taalresultaten liggen op dit niveau.
De rekenresultaten liggen op dit niveau.
De sociale competenties van onze leerlingen ligt op een niveau dat mag worden verwacht.
Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
Onderwijsleerproces
De wijze waarop wij het onderwijsleerproces in onze school vorm geven heeft de volgende kenmerken.
De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en
de samenleving.
Onze leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.
Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen.
Onze leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de
leerlingen taakbetrokken.
Onze leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning
Wij werken in onze school planmatig/ systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning
aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze
leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.
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Wij gebruiken hiervoor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
Onze leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen.
Ondersteuningsstructuur
De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning.
Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor
deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de
extra ondersteuning; we stellen hiervoor een plan op. Wanneer dit nodig is maken we hierbij gebruik van de schoolconsulent passend onderwijs van BePO.
De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise ‘van buiten’
de extra ondersteuning uit.
Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning.
Kwaliteitszorg
Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken.


Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie.



We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning aan onze
leerlingen.



We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.



Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan belanghebbenden waaronder het samenwerkingsverband.

Wij zetten specialistische programma’s en expertises in
In onze school werken we in het team intensief samen om onderwijs en ondersteuning op het beoogde kwaliteitsniveau te bieden aan leerlingen. Binnen het schoolteam hebben we de beschikking
over de volgende specialistische programma’s en expertises:
Wij vinden het belangrijk dat wij samen met de ouder(s) zorgen voor een positieve
leeromgeving voor de leerlingen. Wij zullen altijd samen willen werken waar dit mogelijk is.
De school beschikt over een orthotheek die up-to-date is.
Rekenen: gecijferd bewustzijn in kleutergroepen, maatwerk rekenen, Kien, met
sprongen vooruit, rekensprint en rekentijgers
Taal/lezen: voorschot behandeling kleuters n.a.v. screening dyslexie groep 2, leesonderwijs volgens de aanpak: voor-koor-door, protocol dyslexie, gebruikt Sprint+ (afhankelijk van de leerling), dyslexiespecialist in de school, mogelijk werken met Bloon
bij het leren van de weetwoorden
Gedrag en sociaal emotioneel: schoolbreed: kinderen en hun sociale talenten, leerlingvolgsysteem: ZIEN!, pestprotocol
Wij zijn een “the leader in me”-school
Meer- en hoogbegaafdheid: bieden van uitbreiding en verdieping van de lesstof,
pluswerk vanuit de methode van taal en rekenen, rekentijgers, Vooruit, Argonauten:
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hier werken leerlingen projectmatig aan een eigen onderzoeksvraag en er is extra
aanbod Engels
Kameleonklas: met ingang van schooljaar 2019-2020 bieden wij passend onderwijs in
de vorm van de Kameleonklas: Deze ‘klas’ is bedoeld voor leerlingen die wat extra’s
nodig hebben. Hierbij valt te denken aan een time-out plak, maar ook de rustig werken-plek, extra instructie kan geboden en ook het werken aan de sociaal emotionele
ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de leerlingen die gedragsmatig opvallen.
Onderwijsassistente: ondersteuning binnen en buiten de groep voor leerlingen die
wat extra nodig hebben
Gedragsspecialist: ondersteuning voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders
De school heeft een gestructureerde aanpak voor wat betreft de leerlingenzorg. Alle
leerlingen worden gezien. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen
Om aan te geven welke mogelijkheden en grenzen wij hebben in het omgaan met de
verschillende orthobeelden, hebben wij een bijlage aan dit SOP toegevoegd.
Aanpassingen binnen de school zijn mogelijk door flexibel in te zetten ruimtes, hierdoor is het ook mogelijk dat een externe hulpverlener op school met een leerling
komt werken. Hierbij kunnen we denken aan logopedie, ergotherapie, fysiotherapie
en andere therapieën. Ook kunnen we een werkplek voor een leerling aanpassen zodat deze voldoet aan de onderwijs- of zorgbehoefte van de leerling.
Binnen de school heeft zorgpraktijk Uniek een plekje; hier hebben we een nauwe samenwerking mee.
Contacten met externen voor het bieden van de juiste zorg:
o Uniek Expertise centrum heeft een locatie in de school. Hierin zijn een logopediste, kinderfysiotherapeut en een orthopedagoog/psycholoog werkzaam
o Ook met andere zorgaanbieders werken wij samen: Opdidakt en MB Psychologie zijn hier voorbeelden van.
o Jeugdpreventie netwerk van de gemeente Buren
o STIB – sterk in de buurt van de gemeente Buren (1 x in de 2 weken is er een
jeugdconsulent van StIB in de school aanwezig)
o Wijkagent, regelmatig overleg
o Schoolarts en verpleegkundige van GGD (ongeveer 1 x per 6 weken op school)
o Logopediste GGD – 5-jarigenscreening
o Schoolconsulenten van BePO
o Netwerk van intern begeleiders lokale netwerk BePO
o Contacten met de externe hulpverleners van een leerling
Contacten binnen de stichting BasisBuren
o Netwerk van intern begeleiders
o Gedragsspecialisten
o Consulent (hoog)begaafdheid
o Beeldcoach
Wij willen voor iedere leerling een passende onderwijsplek verzorgen, hiervoor zullen we
altijd met elkaar moeten kijken wat het beste is voor deze leerling, de andere leerlingen
en de leerkracht van de groep. Overleg met elkaar op een basis van vertrouwen dat we
met elkaar het beste voor de leerling willen is dan van het grootste belang.
Er zal extra aandacht zijn bij de aanmelding van leerlingen waarbij het bieden van goed
onderwijs meer vraagt. Wij denken hier ook aan wanneer er sprake is van een meervou-
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dige problematiek of als er in de groep al meerdere leerlingen zitten met extra ondersteuningsbehoefte.
Het bepalen van de grens van de zorg die onze school kan bieden: Dit is een lastig onderwerp er zal altijd naar verschillende factoren gekeken worden. Hieronder een opsomming van deze factoren die bepalend zijn voor het aangeven van de grens van de zorg
van onze school:

-

-

-

de stoornis/problematiek is te intens en/of te complex van aard en/of vraagt een té specialistische aanpak, die de mogelijkheden van het team overstijgt;
de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zijn onvoldoende om in de groep mee
te kunnen doen;
er is dermate veel aandacht en zorg van de leerkracht nodig voor dit specifieke kind, waardoor er te weinig aandacht aan de hele groep kan worden geboden;
het welzijn en/of de veiligheid van de groep wordt belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige gedragsproblemen;
stagnatie in het leerproces van het kind: het hebben van een onvoldoende ontwikkelingsperspectief. In dergelijke gevallen gaan wij samen mét ouders andere onderwijsmogelijkheden
onderzoeken;
de samenstelling en/of situatie van de groep laat niet toe dat de leerling geplaatst wordt;
de mogelijkheden om intensief met ouders en/of externe zorgpartners samen te werken zijn
te beperkt. Als er bijvoorbeeld onvoldoende wederzijds begrip is tussen school en ouders,
dan wordt passend onderwijs moeilijk. Dit is ook het geval als de samenwerking met ouders
en andere zorgverleners van school te veel coördinatie vraagt of onvoldoende op gang komt;
de financiële en/of personele mogelijkheden van de PWA zijn ontoereikend om de leerling op
te vangen en hulp te bieden. Er is een begrensd budget voor passend onderwijs, waarbinnen
wij niet op elk moment de ruimte hebben om passende maatregelen voor individuele kinderen te treffen. Ook kan er sprake zijn van personeelsgebrek.

Medische handelingen verrichten is iets wat wij op school niet bij onze taken vinden horen. Wij willen hierover graag in overleg op zoek gaan naar een goede en passende oplossing.

Wij trekken samen op met ouders
Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het inzetten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. Wij informeren ouders doorlopend over de vorderingen van hun kind en betrekken hen tijdig wanneer wij signaleren dat extra ondersteuning nodig
is. De samenwerking met ouders concretiseren wij als volgt:
Informatie voorziening algemeen:
o Schoolgids
o Nieuwsbrieven
o Website
o Klasbord
o Welkomsbrief nieuwe kleuterinstroom
o groepsouders
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informatieavond aan begin van het schooljaar over het komende schooljaar in de
groep
kindspecifieke informatie
o 3 keer per schooljaar een oudergesprek
o 2 keer per schooljaar een rapport
Hiernaast is het altijd mogelijk een gesprek met de ouders te voeren, dit kan op verzoek van de ouder of van de school.
Bij leerlingen waarbij we extra ondersteuning bieden zijn er periodiek gesprekken met
de ouders en eventueel andere betrokkenen. Bij deze gesprekken gaat het over de
onderwijsbehoeften die de leerling heeft, het plan wat er uitgevoerd wordt / gaat
worden en de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast zullen we in deze gesprekken
altijd oog hebben voor het feit of obs Koningin Beatrix de juiste school is voor de leerling.
Wij verwachten van de ouders een coöperatieve en open houding, dit omdat wij beiden het zelfde doel hebben: een goede ontwikkeling van de leerling.

3. Verbinding met ons samenwerkingsverband
Wij maken gebruik van de expertise in het samenwerkingsverband
Wanneer de basisondersteuning die we conform de kwaliteitsstandaard bieden ontoereikend is werken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband. Dit betreft collega’s van
andere basisscholen, de schoolconsulent van BePO, de scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen
en buiten het samenwerkingsverband en verdere ketenpartners uit onderwijs en jeugdhulp.
Wij maken gebruik van de middelen van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband stelt naast expertise (schoolconsulent) jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van passend onderwijs in de vorm van het budget plusondersteuning.
We zetten deze middelen in voor de bekostiging van de extra ondersteuning voor de leerlingen die
dit nodig hebben. Over de besteding van deze middelen leggen wij verantwoording af aan ons
schoolbestuur en aan het samenwerkingsverband.
Wij zetten speciale ondersteuning in wanneer dit nodig is
Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat,
zoeken we naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. We werken hiervoor
optimaal samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de BePO regio
en wanneer dit nodig is buiten de regio. Deze scholen bieden ‘speciale ondersteuning’.
Speciale ondersteuning is bedoeld voor de leerling met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Dit
maakt het noodzakelijk dat deze leerling gebruik maakt van een tijdelijke of langdurige begeleiding in
een zeer gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Wij kunnen gebruik maken van de volgende voorzieningen:
Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die in de BePO regio gevestigd zijn.
Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor:
-

Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking;
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-

Leerlingen met meervoudige beperkingen;

-

Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek;

-

Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek;

-

Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen).

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die buiten de BePO regio gevestigd zijn en waarmee BePO
een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde
onderwijsondersteuning voor:
-

Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen;

-

Leerlingen met een ernstige visuele beperking;

-

Leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking;

-

Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie.

4. Onze ontwikkelambities passend onderwijs
De kwaliteit is goed en dat willen we zo houden
Onze school biedt onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit. We spannen ons doorlopend in
deze kwaliteit op het beoogde niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk te verbeteren.
Dit doen we door o.a. de expertise van onze leraren te vergroten en onze onderwijsprocessen nog
beter te laten aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de wensen
van onze ouders/ verzorgers.
Verbeteragenda
Wij hebben in ons schoolteam vastgesteld de komende 3 jaren de beoogde kwaliteitsverbetering te
focussen op:
De komende periode ligt de focus op
Vergroten van onze kennis en vaardigheden m.b.t. spraaktaal/TOS
Onderzoekend leren: vergroten van een onderzoekende houding bij de leerlingen
Vervolg van de ontwikkeling van “The leader in me”

BIJLAGE: ORTHOBEELDEN:
Voordat wij omschrijven welke mogelijkheden en welke grenzen er op onze school zijn. Willen wij
aangeven dat dit altijd bekeken moet worden in de context van de school en de groep. Hierbij wordt
gekeken naar wat het beste is voor de leerling en de groep. Daarnaast is de veiligheid van alle kinderen een groot punt van aandacht. En wij zullen altijd willen zorgen dat wij goed onderwijs kunnen
geven. Hiervoor is het nodig dat wij goed overleg hebben met de ouders, dat er openheid van zaken
moet zijn van beide kanten (ouders en school) en dat wij alle gegevens (cognitief, sociaal emotioneel
en fysiek) over een leerling mee kunnen nemen in deze overleggen en overwegingen.
Wij zullen kritisch zijn of wij de goede school voor een leerling zijn, als deze al vaak van school gewisseld is (hiervoor is een volledig dossier nodig).
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Wij kunnen omgaan met de volgende orthobeelden:
Rekenproblemen
Taalproblemen
Leesproblemen
Lage verwerkingssnelheid
Disharmonisch intelligentieprofiel
Faalangst
Astma
Epilepsie
Onrust en ongeconcentreerdheid
(hoog)begaafdheid
Syndroom van Gilles de la Tourette
ADD
ADHD
Dyscalculie
Dyslexie
Disorthografie
Ook zijn er orthobeelden waarbij externe instanties ingeschakeld worden ter ondersteuning. Dit natuurlijk altijd in overleg met ouders. U kunt denken aan:
Slechthorend/spraaktaal
Spraaktaal/TOS
Selectief mutisme
DCD
NLD-non verbale leerstoornis
Lichamelijke handicap
Verstandelijke handicap/downsyndroom
Langdurig zieke leerling
ASS
ASS/ADHD
Er zijn ook orthobeelden waar wij niet genoeg kennis van hebben. Hier ligt onze grens. U kunt hierbij
denken aan:
Agressie als uitingsvorm
Gedragsstoornissen (liegen, stelen, agressie)
Onveilig gehecht kind (problemen in gezag aanvaarding, geen sociale regels)
PTSS
Zeer slechtziend/blind
Slechthorend/doof
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