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Basisondersteuning 
 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het 
vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan.  
 
 
Beoordeling inspectie : Basis toezicht arrangement   Datum van vaststellen : mei 2016 
Voor planmatige zorg hebben wij als aandachtspunt het specifieker beschrijven van de individuele 
hulpplannen voor zorgleerlingen. Specifieker beschrijven; wat?/hoe?/waarmee?, en kritisch 
bekijken of deze aanpak ervoor zorgt dat de doelen voor deze kinderen bereikt worden. Dit 
verwerken in één overzichtelijk document of volledig opnemen in het groepsplan. De 
groepsplannen zijn in orde. 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

 Wij volgen de leerlingen a.d.h.v. de 1-
Zorgroute handelingsgericht werken. We 
werken samen met ouders, CJG, PPO, SMW, 
ASVZ en het wijkteam. 
In groep 0 t/m 2 werken wij met het 
observatiesysteem KIJK. Hierin signaleren wij 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Wij sluiten aan op het Rotterdamse 
onderwijsbeleidsplan “Leren Loont”. 

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 

 Wij werken met Grip op de groep om te komen 
tot een evenwichtig groepsklimaat. Door de 
groepssfeer in de groep positief te beïnvloeden 
en het aanbieden van een rustig en geordende 
leeromgeving komen de leerlingen tot beter 
werken en leren.  
Om preventief om te gaan met pesten maken 
we een analyse vanuit ZIEN en werken we met 
groepsplannen gedrag. Ook werken wij met 
regieversterkend handelen, waarbij wij uitgaan 
van de 5 bouwstenen; basisveiligheid, 
afstemmen, zelfvertrouwen, onafhankelijk, 
creativiteit. Wekelijks worden lessen gegeven 
aan de hand van de SOEMO-kaarten. 
Wij hebben een pestprotocol en een 
gedragsprotocol. Jaarlijks brengen wij de 
veiligheidsbeleving in kaart en analyseren deze 
resultaten. Conclusies worden omgezet in 
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acties in de groepsplannen en indien nodig de 
schoolontwikkeling. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

 Voor deze leerbelemmerende stoornis is een 
protocol vastgesteld, hierin nemen we ook 
leerlingen met ernstige leesproblemen mee. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

 Voor deze leerbelemmerende stoornis is een 
protocol vastgesteld. 

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

 Wij werken volgens het directe instructie model 
met groepsplannen in drie niveaus (aanpak 1: 
intensief, aanpak 2: basis, aanpak 3: verdiept). 
Wij analyseren de methode gebonden toetsen 
van de leerlingen en passen ons aanbod hierop 
aan door ook aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoefte.  (kortom: signaleren, 
analyseren en aanpak aanpassen) 
Voor leerlingen met een grote achterstand op 
het gebied van lezen, rekenen, begrijpend 
lezen en spelling werken wij met een OPP. Wij 
kunnen onze aanpak voor deze leerlingen 
aanpassen door hen de begeleiding en 
instructie te geven die past bij hun individuele 
onderwijsbehoefte.  
Ook voor leerlingen met speciale 
werkhoudingsvragen sluiten wij aan bij 
individuele onderwijsbehoefte van de leerling. 

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

 

 

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben naast de intensieve aanpak wordt een 
OPP opgesteld in samenspraak met KANS en 
ouders. 
Er wordt een plan opgesteld in het groepsplan 
voor de individuele leerling. 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

 Er is geen lift aanwezig. En er zijn geen 
voorzieningen voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

 Wij werken preventief aan pesten. Wij geven 
les met de methode SOEMO en deze wordt 
gekoppeld aan ZIEN. 
Wij werken ook preventief aan de werkhouding 
en gedrag, door de verwachting van gedrag 
vooraf uit te spreken. 
Wij hebben een gedrags-, huiselijkgeweld- en 
pestprotocol. Indien nodig geven wij een SISA 
signaal af en werken met de Meldcode. 
In het groepsplan gedrag staan doelen 
geformuleerd die behaald moeten worden op 
groepsniveau. Individuele doelen voor een 
leerling kunnen er ook in worden 
weggeschreven. 
Tijdens de leerlingbespreking worden ook 
leerling ingebracht die gedragsproblemen 
hebben.  
Wij krijgen ondersteuning om de deskundigheid 
van de leerkrachten op het gebied van gedrag 
te vergroten door PPO Rotterdam.  

Protocol voor medische 
handelingen 

 Wij hanteren het medicijn protocol van de 
RVKO. 

 
Deskundigheid 
 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
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Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling - Rekenen 
- Zorg 
- Woordenschat 
- 21eeuws leren (brede ontwikkeling) 

Sociaal en emotioneel gedrag - Pestprotocol 
- Gedragsprotocol 
- Grip op de groep 
- SOEMO-kaarten 
- ZIEN 

Fysiek en medisch - Lekker fit 
- Motorische oefentherapie 
- 2 Vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
- LTU: dans/drama 

Werkhouding - DIM, zichtbaar op het bord en uitgestelde 
aandacht door stoplichtgebruik. 

Thuissituatie Samenwerking met ouders. Startgesprekken, 
OZO, rapportgesprekken en activiteiten 
ouderkamer. 
 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : 

- Rekenen (zowel zwak als plus) 
- DIM  

  
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 
 

- Protocol Dyslexie 
- Protocol Dyscalculie 
- Gedragsprotocol 
- Pestprotocol 
- Meldcode 
- Hoofdluisprotocol 
- Protocol voor vermissing 
- Rouwprotocol 
- Grip op de groep 
- SOEMO 
- Woordenschat volgens Verhallen 
- Regieversterkend handelen 

 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

De school heeft een multifunctionele 
status en kent veel specifieke 
gebruiksruimtes. 

In de vrije lokalen wordt er lesgegeven aan 
ouders voor de Nederlandse taal, krijgen kinderen 
handvaardigheid en na schooltijd naschools 
aanbod. 
De speelzaal is inpandig en wordt mede gebruikt 
door de motorische oefentherapeut.  

  

  

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
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Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 

BSO Voor schooltijd worden de leerlingen op de locatie 
van de BSO opgevangen. Na schooltijd worden ze 
opgehaald. 

Ouders/verzorgers Gezellige ouderkamer en een enthousiaste 
medewerker ouderbetrokkenheid. Hierin worden 
met regelmaat workshops gegeven door SMW en 
derden.  
Medewerker ouderbetrokkenheid stimuleert op 
speelse cognitieve ontwikkeling in samenwerking 
met ouder en kind.  
Stimuleren van steeds meer samenwerking met 
de Tuimelaar. 

       

 
Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ? 
 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling - Ernstige achterstand op het gebied van taal 
en lezen (i.v.m. combinatiegroepen). 

- Leerlingen met ernstige communicatieve 
beperkingen. 

- Kinderen die niet zindelijk zijn. 
- Niet meer dan 10% zorgleerlingen met een 

individuele leerlijn i.v.m. 
combinatiegroepen. 
 

Sociaal en emotioneel gedrag - Leerlingen met zeer ernstige 
(externaliserende) gedragsproblematiek, 
fysiek een gevaar voor anderen. 

- Leerlingen met gedragsstoornissen. 
- Niet meer dan 15% zorgleerlingen op 

sociaal emotioneel gebied in de groep. 
 

Fysiek en medisch - Leerlingen met ernstige fysieke 
beperkingen. 

- Leerlingen met ernstige visuele 
beperkingen. 
 

Werkhouding - Niet meer dan 15% zorgleerlingen op 
werkhoudingsproblemen in de groep 

 

Thuissituatie - Als er geen communicatie en/of 
samenwerking mogelijk is met 
ouders/verzorgers 
 

 
 
Ambities en (na-)scholingswensen 
 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen 
begeleiden, hebben we als  school( -team)  de volgende ambities :  
 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Extra materialen bijvoorbeeld, 
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- Verschillende soorten boeken; 

- RT materiaal. 
 

Sociaal en emotioneel gedrag Versterken van de competenties m.b.t. het 
omgaan met leerlingen met gedragsproblematiek 
d.m.v. nascholing team op gedragsproblematiek. 
 

Fysiek en medisch Logopedist inpandig. 
 

Werkhouding Versterking van de leerkrachtvaardigheden m.b.t. 
coöperatieve werkvormen en het bevorderen van 
de intrinsieke motivatie m.b.v. kind- 
ontwikkelingsgesprekken in combinatie met eigen 
leerdoelen stellen tijdens zelfstandig werk 
momenten. 
 

Thuissituatie Versterken van de ouderbetrokkenheid. 
 

 
 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 
nascholingswensen : Zie ambities 
 
Overige bijzonderheden : Wij zijn een kleine school met 4 combinatiegroepen. Hierdoor 
is het verdelen van leerlingen met specifieke zorg beperkt. 
  


