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Inleiding

Dit schoolondersteuningsprofiel is een aanvulling bij het schoolplan van De Zeearend. U
leest hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met
uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen
dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs
op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het
ondersteuningsplan 2016-2020 en in de notitie basisondersteuning (maart 2016), beide van
het SWV PO IJmond.
In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt
het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband
zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op
welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de
grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.
Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één
oogopslag terug te vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal
vergelijkbaar op de site www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de
ondersteuning die binnen het samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.
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1. Passend onderwijs
1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
“Het samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk
leerlingen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit
mogelijkheden van kinderen en niet vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond,
2014).”
Algemene doelen van het samenwerkingsverband:
1.
2.
3.
4.

Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen
Goede samenwerking met ketenpartners
Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen
Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig
personeel
5. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan direct betrokkenen m.b.t. ontwikkelen
en faciliteren van arrangementen
6. Informeren en ondersteunen van ouders
7. Toewijzen, beheren en beheersbaar houden van financiën
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de gewenste
basisondersteuning op de scholen. De zeven principes van handelingsgericht werken zijn
uitgangspunt op alle scholen in het samenwerkingsverband.
Zie: Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs IJmond 2016-2020

1.2 Passend onderwijs op De Zeearend
De Zeearend is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 á 13 jaar.
Leerlingen worden op onze school geplaatst nadat zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben
gekregen vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Het gaat om
leerlingen waar de ontwikkeling anders verloopt of die in hun ontwikkeling bedreigd
worden. Leerlingen met een onderwijsbehoefte waaraan een reguliere basisschool niet kan
voldoen. Vooral leerlingen met een gestapelde problematiek komen in aanmerking voor
plaatsing. We proberen voor hen passend onderwijs te realiseren.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze speciale kinderen en zijn gericht op afstemming
op zowel didactisch als pedagogisch vlak. Dit gebeurt via opbrengstgericht werken door
hoge, maar reële doelen per vakgebied te stellen. Leren, ontwikkelen en samenwerken in
een prettige gestructureerde groep met een begripvolle maar duidelijke leerkracht en een
goede samenwerking tussen ouders en school zijn de basis voor een positieve sociaalemotionele ontwikkeling, groei in leerresultaten en schoolplezier.
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Het kan zijn dat ook wij niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kunnen voldoen. Dan
komen nog meer gespecialiseerde scholen in beeld. We kennen dan
 Special onderwijs voor blinden en slechthorenden (cluster 1),
 Speciaal onderwijs voor doven, slechthorenden en voor kinderen met taal- en
spraakproblemen
(cluster 2),
 Speciaal onderwijs voor kinderen met lichamelijke gebreken of zeer moeilijk lerende
kinderen (cluster3),
 Speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische
stoornissen (cluster4).
In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere
school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door
het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.
1.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op
onze school. Daarbij is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te
handelen.
De uitgangspunten van het handelingsgericht werken zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doelgericht handelen
Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal
Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school
Leerkracht speelt een belangrijke rol
Positieve aspecten zijn van groot belang
Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling
Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze

Samenwerken met ouders
Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale
ontwikkeling van het kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de
opvoeding. Zij kennen hun kind het langst en het best. Leerkrachten, zorgcoördinator en
directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor het onderwijs op school.
Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de
ontwikkeling van het kind.
Zie: schema Ondersteuningsroute binnen de school, paragraaf 2.4.1.
En wat wil de leerling zelf?
De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De
leerkracht probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerpunten. Samen met
het kind wordt bedacht wat nodig is om het gestelde doel te bereiken.
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2. Basisondersteuning
Basisondersteuning is de door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken mate van
ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal biedt. Het kan zijn dat
leerlingen meer vragen dan de afgesproken basisondersteuning, dan wordt gesproken over
extra ondersteuning of arrangementen. Afspraken over de basisondersteuning zijn
vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (2016-2020).
De vier aspecten van basisondersteuning zijn:
1.
2.
3.
4.

Basiskwaliteit
Planmatig werken
Ondersteuningsstructuur
Preventieve en lichte curatieve interventies

2.1 Basiskwaliteit.
De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met
behulp van het toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het
onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.
Op De Zeearend is inspectiebezoek geweest in 2011,2013 en 2015. Bij al deze bezoeken
werd geconcludeerd dat de basiskwaliteit op orde is.
2.2 Planmatig werken
De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen
hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert (SWV Passend
Onderwijs IJmond, 2014).
2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken
Alle leerlingen worden intensief gevolgd in hun cognitieve en sociaal emotionele
ontwikkeling. Ook de motorische ontwikkeling en de spraak-taal ontwikkeling worden
gevolgd. In het ontwikkelingsperspectief wordt deze ontwikkeling beschreven en worden
verwachtingen en doelen geformuleerd.
Leidend voor ons handelen met de leerlingen is de volgende cyclus:
Data > Duiden> Doelen > Doen >
Data:
We verzamelen allereerst relevantie informatie over de ontwikkeling van het kind (data). Dit
doen we door het gedrag van kinderen in verschillende situaties te observeren. Daarnaast
toetsen we de didactische ontwikkelingen op de diverse vakgebieden door methode
gebonden en niet-methode gebonden toetsen. We doen eventueel aanvullend onderzoek en
gebruiken observaties (van derden).
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Duiden: De volgende stap is om de data te duiden. We analyseren daarom alles wat we
waarnemen. Wat zegt de uitslag van de toets, van een observatie, van het gemaakte werk;
hoe verhoudt dit zich tot het OPP, tot de gekozen leerroute, de gestelde doelen.
Duiden vindt plaats in de kleine cyclus en de grote cyclus.
Kleine cyclus: Een analyse kan klein zijn en door de leerkracht op een onderdeel van het
functioneren worden uitgevoerd. Dagelijks worden in de groep door de leerkracht kleine
analyses uitgevoerd. De registratie, de gemaakte toets, het gemaakte werk en eventueel het
diagnostische gesprek geven genoeg analyse voor het kiezen van een juiste doelgerichte
interventie. De analyse van dagelijkse observaties levert ook een aanpak op. Als er duidelijk
noodzaak is voor een grotere interventie wordt deze beschreven in een plan van aanpak.
Grote cyclus: Er zijn ook grote halfjaarlijkse analyses. Deze vinden plaats in de
leerlingbespreking o.l.v. de kleine Commissie van Begeleiding. Iedere leerling wordt
uitgebreid besproken. Naar aanleiding van de bespreking en de adviezen worden doelen en
het handelen waar nodig bijgesteld.
Doelen: Op basis van de geanalyseerde data stellen we hoge, maar reële doelen per
vakgebied. Daarnaast stellen we ook doelen op het vlak van leren leren en gedrag.
Doen: We bepalen op grond van de analyse en gestelde doelen onze interventies en voeren
deze uit. We laten altijd een ander meekijken en meedenken. We volgen schoolbeleid, maar
durven ook beredeneerd af te wijken in het belang van de juiste afstemming op het kind. We
zien het als een uitdaging om pedagogisch en didactisch creatief te zijn; onze kinderen geven
vaak een uniek beeld waar geen kant en klare oplossing voor handen is.
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2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies
Op De Zeearend zijn geen leerlingen met enkelvoudige problematiek. Er is bij alle
medewerkers deskundigheid op het gebied van ernstige lees- en spellingproblemen,
dyslexie, ernstige rekenproblemen, dyscalculie en er is een aanbod en aanpak voor
leerlingen met een minder dan gemiddelde intelligentie. Als een leerling bij ons op school
start worden de specifieke aanpak en de doelen voor de leerling vastgelegd in een
ontwikkelingsperspectief.
2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
De volgende instrumenten worden gebruikt:
 Observaties door orthopedagoog, gedragsspecialist, intern begeleider en leerkracht
 Methoden gebonden toetsen
 Niet- methoden gebonden toetsen (Cito)
2.3.2 Ondersteuning bij het leren
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid
Dyslexiespecialist, intern begeleiding, nascholing team.
Voorziening
Gebouw
Samenwerking met externe
partners

Protocol leesproblemen en dyslexie, ICT (WORD),
orthotheek, standaard aanbod iedere groep.
Extra werkplekken, Chromebook, Ipad
ONL en advies OBD medewerker

Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Rekenspecialist, intern begeleiding, nascholing team
Voorziening

ICT oefensoftware, standaard aanbod iedere groep

Gebouw

Extra werkplekken, Chromebook, Ipad

Samenwerking met externe
partners

advies OBD medewerker
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Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid

Gebouw

Master SEN opgeleide leerkrachten, zorgcoördinator,
intern begeleider, onderwijsassistenten, teamscholing
Aanbod wordt afgestemd op het (te bereiken) niveau
van de leerlingen.
Werkplekken, ICT middelen, uitdagend speelplein, etc.

Samenwerking met externe
partners

orthopedagoog (extern), advies OBD medewerker,
specialisten binnen IKC IJmond.

Voorziening

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Preventief handelen
Bij de leerlingen op De Zeearend is vrijwel altijd sprake van meervoudige problematiek en is
ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag een van de redenen tot verwijzing
naar onze school. Dat maakt dat we in ons dagelijks lesgeven sterk inzetten op structuur,
duidelijkheid en rust en ons inspannen om een positief pedagogisch klimaat re realiseren. Er
wordt op De Zeearend een breed scala van technieken en methoden gebruikt om te werken
aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De belangrijkste methoden die
wordt gebruikt zijn “kanjertraining” en de “hartcoherentietraining”. Deze laatste training
helpt stress bij kinderen te verminderen.
Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen
we gedragsproblemen voorkomen. Helpend is daarbij de deskundigheid die op de school
aanwezig is op het gebied van ADHD, autisme en hechtingsproblematiek.
Programma of methode voor sociale veiligheid
De school beschikt over een pestprotocol. Nog belangrijker dan het protocol is goed
observeren en kinderen en ouders serieus nemen in het geen ze aangeven over de beleving
van sociale veiligheid. Daarnaast is er een sterk preventieve structuur in de school waardoor
al vroeg geïntervenieerd wordt als problemen dreigen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
We houden ons aan de richtlijnen die daarvoor gesteld zijn en in de meldcode beschreven
zijn.
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2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
MRT leerkracht/ tevens vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
Aandacht en tijd
Alle leerlingen worden gescreend.
Er wordt wekelijks gewerkt in kleinen MRT-groepen.
Voorziening
Lessen mrt.
Gebouw

In de eigen gymzaal.

Samenwerking met externe
partners

Wij werken samen met fysiotherapeuten. Tijdens
schooltijd wordt in de school therapie gegeven. De
bekostiging van de therapie gaat via de
zorgverzekering van de leerling.

2.3.5 Ondersteuning bij de taal-spraak ontwikkeling
Deskundigheid

Er zijn twee logopedisten aan de school.

Aandacht en tijd

Voorziening

Alle nieuwe leerlingen worden gescreend.
Er wordt wekelijks gewerkt in kleine groepen of met
individuele leerlingen.
Logopedie.

Gebouw

In het eigen gebouw.

Samenwerking met externe
partners

In incidentele gevallen wordt voor intensievere
behandeling doorverwezen. Gegevens van eerdere
behandelaars worden gebruikt bij de opzet van een
plan van aanpak.

2.3.6 Medische handelingen
Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd.
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2.4 Ondersteuningsstructuur
“De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar
heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten
samenwerkt.”
2.4.1 Ondersteuningsroute binnen school
School en leerkrachten
Stap1
Leerkracht in de groep observeert,
signaleert, voert kindgesprek en werkt
handelingsgericht.
Stap 2
Leerkracht overlegt met collega(s).
Leerlingbespreking / intercollegiale
consultatie

Interactie met ouders
Leerkracht in gesprek met ouders, delen
zorgen, uitwisselen ervaringen,
afstemmen
aanpak.

Leerkracht informeert ouders en wisselt
ervaringen uit (maakt gebruik van
expertise ouders).

Stap 3
Leerkracht overlegt met ZC:
-wat /wie is er nodig binnen school?
Stap 4
a. ZC /leerkracht hebben consultatief overleg
b. acties worden vastgelegd in Plan van
Aanpak of ontwikkelingsperspectief
c. (eventueel) Start groeidocument
Stap 5
Overleg Commissie van Begeleiding a.d.h.v.
ontwikkelingsperspectief, onderzoeken, plan
van aanpak en eventueel het groeidocument
(SWV).
Leerkracht brengt leerling in. Ook worden
leerlingen ingebracht op verzoek van het
pedagogisch team.
Stap 6
a. Indien basisondersteuning: afspraken
intern
b. Indien extra ondersteuning of verwijzing
SO : besluit arrangement nemen
Stap 7
Arrangeergesprek met relevante partners
betrokkenen (groeidocument)

Ouders zijn op de hoogte van het gesprek
en kunnen bij het gesprek worden
uitgenodigd

Ouders geven toestemming voor
bespreking in de Commissie van
Begeleiding.
Ouders kunnen worden uitgenodigd bij
bespreking.

Toelichting aan ouders wat ze kunnen
verwachten. Route schetsen.

Ouders uitnodigen bij bespreking.
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2.4.2 Commissie van Begeleiding
De grote Commissie van Begeleiding komt vier keer per schooljaar bijeen. In dit overleg
staan vragen rond de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en
school centraal.
De Commissie van Begeleiding is een interne adviescommissie waarin aan de school
verbonden leden zitting hebben. De commissie vergadert in grote of kleine samenstelling.
Vaste leden van de grote commissie zijn
- Directeur
- De zorgcoördinator
- De leerkracht
- De orthopedagoog / psycholoog
- De schoolarts
- De schoolmaatschappelijke werker
Externe specialisten worden uitgenodigd bij speciale hulpvragen zoals CJG coach / wijkagent
op afroep
Vaste leden van de kleine commissie zijn de directeur, de zorgcoördinator, de leerkracht en
eventuele ondersteuners.
De commissie van begeleiding bespreekt nieuwe leerlingen en geeft antwoord op gestelde
hulpvragen. Deze hulpvragen kunnen worden ingebracht door de leerkracht, maar ook door
de ouder of verzorger. In de Commissie van begeleiding wordt ook besloten of hulp (van
buitenaf) noodzakelijk is.
Twee keer per jaar zijn er uitgebreide leerlingbesprekingen waarbij alle leerlingen volgens
een vastgestelde procedure worden besproken.
Ouders kunnen bij een bijeenkomst van de commissie van begeleiding worden uitgenodigd.
De commissie werkt volgens de handelingsgerichte systematiek.
Voor het inzetten van extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband op school is
het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in de commissie van begeleiding en er een
groeidocument is ingevuld.

2.4.3 Het ontwikkelingsperspectief en het groeidocument
Alle leerlingen van De Zeearend hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Voor alle
leerlingen op De Zeearend wordt dus ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin is
beschreven welk aanbod er voor de leerling nodig is, welke doelen worden gesteld en hoe
de aanpak op didactisch en pedagogisch gebied is. Eventueel worden voor deelgebieden nog
specifieke aanpassingen beschreven. Met alles wat we van het kind weten, bepalen we waar
we specifiek met de leerling naar toe gaan werken. Belangrijk bij het bepalen van het
ontwikkelingsperspectief zijn de intelligentie, de leervorderingen, de factoren die de
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ontwikkeling positief beïnvloeden ( goede werkhouding, stabiele thuissituatie ) en de
factoren die de ontwikkeling negatief beïnvloeden ( bijvoorbeeld autisme, dyslexie, adhd,
faalangst). We kijken ook naar de verwachte uitstroom.
Tijdens de leerlingbesprekingen wordt gekeken of het ontwikkelingsperspectief moet
worden bijgesteld. Als een leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt, wordt er
onderzocht wat hiervan de reden is.
Tijdens alle gesprekken met de ouders worden de ontwikkelingen van de leerling en het
ontwikkelingsperspectief besproken. Als een kind vast dreigt te lopen in het
onderwijsleerproces worden de ouders daarover in eerste instantie door de leerkracht
geïnformeerd. Besproken wordt dan ook welke stappen we als school gaan zetten om de
ontwikkeling van de leerling weer verder te laten groeien.
Als we vaststellen dat we handelingsverlegen zijn, de leerling onvoldoende kunnen
ondersteunen, wordt gezamenlijk met de ouders het groeidocument ingevuld en wordt
gekeken wat er extra nodig is. Afhankelijk van de situatie kan nog aanvullende hulp of
ondersteuning worden gezocht of wordt er gekeken welke plek in een andere vorm van
onderwijs geschikt is voor de leering.
De zorgcoördinator coördineert het invullen en archiveren van de groeidocumenten en
ontwikkelingsperspectieven.
2.4.4 Begeleider passend onderwijs SWV
Aan de school is een begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband
verbonden. Op onze school is de rol van deze begeleider anders dan op de reguliere scholen.
De begeleider speelt een belangrijke rol in de toeleiding naar het voortgezet onderwijs. Bij
veel van onze leerlingen is daarvoor een procedure bij het RAST noodzakelijk. Deze
commissie kijkt of leerlingen geplaatst kunnen worden in de door ons voorgestelde vorm van
voortgezet onderwijs.
De begeleider kan ook worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op
individueel- groeps- en schoolniveau. De begeleider adviseert bij het handelingsgericht
arrangeren. De school is en blijft te allen tijde eigenaar van het ondersteuningstraject.
2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk
Wanneer de situatie daarom vraagt wordt intensief samengewerkt met het CJG of
schoolmaatschappelijk werk. Ook andere hulpverleningsinstanties zijn onze partner.
Verwijsindex
Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden
overwogen een leerling aan te melden voor de verwijsindex.
Binnen de school is de zorgcoördinator aangewezen als contactpersoon. Zij is als enige
bevoegd een melding bij de verwijsindex te doen.
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Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.
Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om
duidelijk te krijgen welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij
een ‘match’ nemen hulpverlenende instanties en school contact met elkaar op. De instantie
met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg rond het gezin te coördineren. Dit is nooit
de school.
2.4.6 Overige externe deskundigen
Een orthopedagoog vanuit de Onderwijs Begeleidingsdienst ondersteunt de school. Zij voert
onderzoeken uit bij leerlingen, doet observaties en werkt vragenlijsten uit, bestudeert
dossiers en geeft advies in de Commissie van Begeleiding. De inzet van de orthopedagoog
wordt altijd gecommuniceerd met ouders.
De jeugdarts vanuit de GGD is lid van de Commissie van Begeleiding en adviseert de school
in relevante kwesties. Ook voert zij bij alle nieuwe leerlingen een entree-onderzoek en
eventuele herhalingsonderzoeken uit.
2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school
Alle leerkrachten op De Zeearend hebben zich gespecialiseerd in het werken met onze
doelgroep. Dat betekent dat er bij iedereen veel basiskennis is over leer- en
gedragsproblematiek en de aanpak die nodig is.

Functie/
deskundigheid

Taak

Leerkracht

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de
basisondersteuning in de groep uit op drie instructieniveaus.
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van
ondersteuningsbehoeften bij leren en gedrag. Onderhoudt contact
met ouders en kind. Draagt mede zorg voor het leerling-dossier en
het invullen van de groepsplannen, Plannen van Aanpak en
ontwikkelingsperspectieven.

Zorgcoördinator

Levert bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van
basisondersteuning in de school, waaronder opbrengstgericht
werken. Ondersteunt leraren bij het bieden van passend onderwijs.
Onderhoudt contacten met ouders, kind, externen. Verzorgt agenda
voor de Commissie van Begeleiding. Coördineert het invullen van
plannen en ontwikkelingsperspectieven en het bijhouden van het
leerling-dossier. Doet pedagogisch-didactisch onderzoek. Verzorgt
aanvraag van arrangementen. Rapporteert aan en overlegt met
directie.
Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de
uitvoering van passend onderwijs en het opbrengstgericht werken.

Directeur
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Dyslexiespecialist

Gedragsspecialist

Motorisch remedial
teacher

Leesspecialist
Taalwerkgroep
Rekenspecialist
Rekenwerkgroep
Specialist jonge
kind

Faciliteert en ondersteunt leerkracht en zorgcoördinator waar
nodig.
Onderhoudt contacten met ouders, kind, leerkrachten , zorg
coördinator, bestuur, externen.
Alle leerkrachten hebben kennis op het gebied van dyslexie en we
werken volgens de richtlijnen van de Onderwijsraad. We werken
met alle leerlingen volgens ons dyslexieprotocol. Niet omdat alle
leerlingen ook inderdaad een dyslexieverklaring hebben, maar
omdat al onze kinderen gebaat zijn bij de gedegen aanpak van leesen spellingproblemen.
Voor een dyslexieverklaring moet altijd aanvullend onderzoek
worden gedaan door een psycholoog of orthopedagoog.
Alle leerkrachten hebben veel kennis op het gebied van
gedragsproblematiek. In de school is een werkgroep gedrag die het
team ondersteunt, initiatieven voorbereidt en de schoollijn
bewaakt.
Ondersteunt kleine groepjes leerlingen bij de motorische
ontwikkeling en de ontwikkeling van het samen spelen. Adviseert
leerkrachten en ouders bij vragen op het gebied van de motorische
ontwikkeling.
Er is een leesspecialist in de school met nog extra kennis op gebied
van het leren lezen en dyslexie.
Een werkgroep in de school is intensief bezig met het aanbod op
gebied van taal en de lijn in de school.
Er is een rekenspecialist die het team ondersteunt op rekengebied
en de doorgaande lijn in de school bewaakt.
Een werkgroep in de school is intensief bezig met het aanbod op
gebied van rekenen en de lijn in de school.
Er is een leerkracht met veel gespecialiseerde kennis over het jonge
kind.

Specialist
hoogbegaafdheid

-

Onderwijsassistent

Er zijn 5 onderwijsassistenten in de school werkzaam. Zij
ondersteunen, vooral in de ochtenduren de leerkrachten tijdens het
werken in de groep.
Er zijn acht dagdelen logopedie beschikbaar. Bij het inplannen
hebben de jongere leerlingen voorrang op de oudere kinderen. De
logopedisten stemmen hun aanbod af op het programma in de
groepen.
Er wordt intensief samengewerkt met fysiopraktijk Zeeweg.
Hierdoor is er de mogelijkheid therapie op school onder lestijd aan
te bieden.
Met de volgende instanties is geregeld contact:

Logopediste

Fysiotherapeut

Externe contacten
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Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en alle scholen
die daaronder vallen
Lucertis/Triversum; over af te nemen onderzoeken, observaties en
de conclusies van een onderzoek en te nemen vervolgstappen
Lijn 5; gezinsbegeleiding en therapie
CJG;
Bureau Jeugdzorg;
MEE
De Kentergroep; veelal over ambulante begeleiding
Gemeentes over leerlingenvervoer en leerplicht
Voogdij-instellingen zoals de William Schrikkergroep
Raad van Kinderbescherming
Veilig Thuis (voorheen AMK)
De wijkagent
Meerdere praktijken voor fysiotherapie
Meerdere praktijken voor speltherapie
Leerling-dossier
Voor elke leerling is er een leerling-dossier. Hierin is opgenomen:













Startdossier met daarin; het groeidocument, psychologische onderzoek, eventuele
diagnose(s), eventueel een pedagogisch didactisch onderzoek en een
toelaatbaarheidsverklaring.
De leerlingenadministratie;
Rapporten;
Uitslagen van toets resultaten;
Gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
Verslagen van gesprekken met ouders;
Afspraken die er over de leerling zijn gemaakt;
Eventueel medisch protocol bij bv. epilepsie of diabetes mellitus;
Eventueel het onderwijskundig rapport;
Het ontwikkelingsperspectief;
Het logboek.
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3. Extra ondersteuning
Extra ondersteuning is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan worden
geboden. Hier is bijvoorbeeld extra personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of
hulpmiddelen nodig. Dit kan in de vorm van een arrangement op een basisschool of in de
vorm van plaatsing op een SO-school.
3.1. Procedure handelingsgericht arrangeren
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in
gesprek. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan
ondersteuning? Met de antwoorden op deze en andere vragen wordt met elkaar een
arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra ondersteuning loopt via
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
Voor de aanvraag van een arrangement dient de school een groeidocument, inclusief
ontwikkelingsperspectief, op te stellen.
3.2. Toelaatbaarheidsverklaring SO
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de specifieke
ondersteuning niet kan bieden wordt samen met de ouders gekeken naar een meer
passende onderwijsplek. In samenspraak met de ouders vraagt de school bij het
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidverklaring aan. Bij toekenning hiervan kan een
kind geplaatst worden op het speciaal onderwijs. Een plaatsing in het speciaal onderwijs is in
kan tijdelijk dan wel structureel tot 12/13 jarige leeftijd zijn.
Er kunnen verschillende typen toelaatbaarheidverklaring afgegeven worden:


Speciaal onderwijs
- bekostigingscategorie 1. (indicatief: cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt,
langdurig ziek, psychiatrisch)
- bekostigingscategorie 2 (indicatief: lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt)
- bekostigingscategorie 3(indicatief: ernstig meervoudig gehandicapten én cognitief zeer
beperkt)

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring SO dient de school een volledig
groeidocument, inclusief ontwikkelperspectiefplan, op te stellen.
4.Exclusie (dit hebben wij niet te bieden)
Het durven vaststellen van de handelingsverlegenheid van De Zeearend kan in het belang
zijn van een individueel kind, maar ook in het belang zijn van de andere leerlingen in een
groep en de leerkrachten. Wij zijn handelingsverlegen
 Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar
komt.
 Als er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling.
 Als de zorg voor een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden
of inkopen.
 Als de leerling niet in staat is om groepsgewijs onderwijs te volgen.
 Als het leerlingen betreft die een hoge mate van externaliserend gedrag vertonen.
 Als er ondanks grote inzet van alle betrokkenen, weinig of geen vooruitgang te
constateren is.
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Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema

School: De Zeearend
Bestuur: Stichting Fedra
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit:
Beoordeling onderwijsinspectie d.d. maart 2015
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende
aanwezig blauw = excellent

wit

geel

groen blauw

Handelingsgericht werken

x

Planmatig werken

x

Ondersteuningsstructuur

x

Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie

In standaard aanbod van
iedere groep

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en
wiskundeproblemen

In standaard aanbod van
iedere groep

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde
intelligentie (op dit moment niet van toepassing door
doelgroep op onze school)

x

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde
intelligentie

x

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek

x

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften

x

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)

x

Protocol voor medische handelingen

x

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen)
 Ondersteuning in de groep voor een aantal dagdelen door onderwijsassistenten
 Mrt
 Logopedie
 Fysiotherapie
 Inzet orthopedagoog
 Mogelijkheid tot speltherapie, kunstzinnige therapie en psycho-motorische
therapie.
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Exclusie:
Het durven vaststellen van de handelingsverlegenheid van De Zeearend kan in het belang
zijn van een individueel kind, maar ook in het belang zijn van de andere leerlingen in een
groep en de leerkrachten. Wij zijn handelingsverlegen
 Wanneer de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in
gevaar komt.
 Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling.
 De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of
inkopen.
 Als de leerling niet in staat is om groepsgewijs onderwijs te volgen.
 Het leerlingen betreft die een hoge mate van externaliserend gedrag vertonen.
 Er ondanks grote inzet van alle betrokkenen, weinig of geen vooruitgang te
constateren is.
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