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1. In le id ing 

 

Pa sse n d  on d e rw ijs  
Alle  kinderen verdienen een passende  plek in he t onderwijs. Zij hebben recht op 
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 
als he t kan, naar he t regulie r onderwijs. Soms is e r speciaal onderwijs nodig voor 
leerlingen die  dáár he t best op hun plek zijn. Zo worden ze  zo goed mogelijk 
voorbere id op een vervolgople iding 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. 

 

In h ou d  va n  d it  d ocu m e n t  
Deze  rapportage  beschrijft de  visie  op ondersteuning van de  school, de  
ondersteuningsmogelijkheden die  de  school biedt om passend onderwijs te  
verzorgen en de  ontwikkeldoe len die  de  school zichze lf ste lt. Daarmee  heeft dit 
document ook een functie  voor he t samenwerkingsve rband, en voor ouders. 

 

Ro l sa m e n w e rk in gsve rb a n d  e n  sch ool 
Om ervoor te  zorgen dat alle  kinderen een passende  plek krijgen, hebben scholen 
regionale  samenwerkingsverbanden gevormd. In deze  samenwerkingsverbanden 
werken he t regulie r en he t speciaal onderwijs samen. De  scholen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere  de  bege le iding en 
ondersteuning die  alle  scholen in de  regio kunnen bieden en over welke  leerlingen 
een plek kunnen krijgen in he t speciaal onderwijs. Ook maakt he t 
samenwerkingsverband afspraken met de  gemeenten in de  regio over de  inze t en 
afstemming met jeugdhulpverlening. 

Oude rs melden hun kind aan bij de  school van hun keuze  en de  school kijkt welke  
ondersteuning he t kind nodig heeft en wat de  mogelijkheden van de  school zijn. 
Deze  rapportage  kan oude rs een handvat bieden in de  keuze  van een school 
doordat he t een bee ld 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 
individuee l gesprek over de  behoeften van he t kind blijken. Dit hangt namelijk niet 
alleen af van de  aanwezige  ondersteuning, maar ook van de  specifieke  capacite iten 
en de  ondersteuningsbehoeften van he t kind. 

 

To t s t a n d k om in g va n  d it  d ocu m e n t  
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  doe len. 
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2. Onze  school & passend  onde rwijs 
2.1 Alge m e n e  ge ge ve n s 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2022 

Naam van onze  school  Lubertischool 

Onde rwijstype  Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons 
schoolbestuur  

Stichting Schooltij  

Naam 
samenwerkingsverband  

Samenwerkingsve rband PO Kop van Noord-Holland  
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2.2 Vis ie  

On s on d e rw ijscon ce p t  
Slim Fit (light) 
 
 
Toe lich t in g op  on d e rw ijscon ce p t  
De  krachtige  punten van de  Lubertischool korten wij af als MIER: mini-maatschappij, identite it, 
e igenaarschap en re latie . Op de  Lubertischool werken wij met vee l e igen inbreng en 
medeverantwoorde lijkhe id (mini-maatschappij). Daarnaast laten we kinderen opgroe ien in een 
omgeving waar zij zichze lf mogen zijn, ze lfstandig zijn en een dee l zijn van de   omgeving, samenleving 
en de  were ld (identite it). Eigenaarschap geven wij door leerlinggestuurd onderwijs waarbij wordt 
gewerkt met dag- en weektaken die  aangepast wordt aan individue le  onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de  leerling. We le ren de  kinderen le ren, werken en spe len samen bij 
ons op school (ook groepsdoorbroken), wat bijdraagt aan goede  onderlinge  re laties.  
De  Lubertischool is een dorpsschool met 60 leerlingen verdee ld over drie  basisgroepen. Er wordt 
gewerkt met leerple inen en groepsdoorbroken instructie  gerealiseerd. Alle  leerkrachten zijn 
verantwoorde lijk voor alle  leerlingen.  
 
On ze  vis ie  op  p a sse n d  o n d e rw ijs  
Om zich te  kunnen ontwikkelen moeten kinderen mogelijkheden krijgen om de  nodige  kennis en 
vaardigheden op te  doen. Belangrijk hie rbij is dat kinderen voorbere id worden op he t le ren en leven 
in de  21ste  eeuw. Hierbij werken we met de  21st century skills. Voorwaarde  is een open sfeer waarbij 
kinderen, ouders en medewerkers samenwerken op basis van wederzijds begrip en eerbied voor 
e lkaars ge loofs- en levensovertuiging. Daarnaast werken we aan een doorgaande  didactische  en 
pedagogische  lijn die  voor alle  kinderen en volwassenen van de  Lubertischool herkenbaar is. 
Belangrijke  uitgangspunten zijn: 
-Ieder kind krijgt de  kans zich maximaal pe rsoonlijk te  ontplooien, in een doorgaande  
ontwikkelingslijn van groep 1 tot en met groep 8;  
-Ieder kind krijgt passende  leerstof aangeboden;  
-Ieder kind voe lt zich geborgen in de  school;  
-We bieden onderwijs dat aansluit bij de  kerndoelen;  
-We bieden onderwijs dat verantwoord aansluit op he t voortgeze t onderwijs;  
-We onderhouden een goed, intensie f contact met de  ouders, waarbij een gezamenlijke  
verantwoorde lijkhe id voorop staat. 
-Wij zijn een dorpsschool en we proberen indien mogelijk de  leerlingen op onze  school te  bedienen. 
Mocht dit nie t mogelijk zijn, dan zoeken wij samen met ouders naar een passende  onderwijsplek. 
Uitgangspunt hie rbij is wat is nodig voor de  ontwikkeling van he t kind en kunnen wij dat bieden in 
deze  groep op deze  school? 
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2.3 On d e rw ijs  e n  on d e rs t e u n in g 
Ke n m e rk e n d  voor  on ze  le e r lin ge n  
De leerlingen van de  Lubertischool zijn ze lfstandig door he t werken met dag- en weektaken. Zij weten 
wat e r van hen verwacht wordt en op wie  zij kunnen te rugvallen wanneer zij moe ilijkheden ervaren. 
Daarnaast werken de  leerlingen groepsdoorbroken goed samen en he lpen zij e lkaar waar nodig. 
De  leerlingen hebben meer tijd nodig voor taalopdrachten en woordenschatuitbre iding. Daarnaast 
hebben onze  leerlingen behoefte  aan beweging, waar wij bij aansluiten door gebruik te  maken van 
bewegend le ren.  
 
St e rk e  p u n t e n  in  on ze  on d e r s t e u n in g 
Het pedagogisch klimaat op de  Lubertischool is ste rk. Het team heeft een gezamenlijke  
verantwoorde lijkhe id voor alle  leerlingen. Er worden groepsdoorbrekende  instructies gegeven 
waarbij de  leerlingen de  leerstof ze lfstandig verwerken op he t leerwerkple in. Alle  lesgebonden uren is 
e r een le raarondersteuner aanwezig, met ste rke  pedagogische  en didactische  capacite iten. 
Daarnaast werkt de  school doorlopend aan verbe teringen volgens de  verbe te rcultuur van Stichting 
Leerkracht.  
  
 
Gre n ze n  a a n  on ze  on d e r s t e u n in g 
Er wordt op de  Lube rtischool vee l tijd en energie  besteed aan he t bege le iden van alle  leerlingen. 
Oude rs worden actie f be trokken en in samenspraak ste llen we ondersteuningsarrangementen op. 
Wel is he t mogelijk dat we  als regulie re  basisschool tegen de  grenzen van ondersteuning aanlopen. 
Deze  grenzen zijn bere ikt in onderstaande  situaties: 
- De  leerling is niet meer te  sturen en verstoort daarmee  he t onderwijsleerproces e rnstig; 
- Door he t gedrag van de  leerling is de  e igen ve ilighe id en/of die  van anderen in he t geding; 
- Ondanks adequate  onde rsteuning is e r stilstand in de  ontwikkeling; 
- De  leerling vraagt zovee l bege le iding van de  leerkracht dat he t ten koste  gaat van de  bege le iding 
van de  andere  leerlingen of he t gaat de  draagkracht van de  leerkracht te  boven, en e r zijn geen 
verdere  mogelijkheden binnen de  school; 
- Wanneer de  grenzen van bekostiging be re ikt zijn; 
- Wanneer e r te  vee l leerlingen in één groep zitten; 
- Wanneer de  grens van onze  ondersteuning bere ikt is , gaan we over naar he t niveau van de  
bovenschoolse  ondersteuning. 
  
 
On ze  a m b it ie s  e n  on t w ik k e ld oe le n  voor  d e  on d e r s t e u n in g 
Op onze  dorpsschool willen wij zovee l mogelijk passend onderwijs bieden aan leerlingen uit ons 
dorp. Dit is een blijvend ontwikkeldoe l. 
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2.4 In sp e ct ie b e oord e lin g 

De Inspectie  beoordee lt de  kwalite it van he t onderwijs, de  kwalite itszorg en he t financiee l beheer 
primair op he t niveau van de  standaard. Deze  kwalite itsbeoorde ling le idt tot een oordee l over de  
school als gehee l. De  beoorde ling "voldoende" be tekent dat de  school voldoe t aan de  
deugdelijkhe idse isen en daarmee  basiskwalite it aan de  leerlingen biedt. Als de  school daarnaast ook 
e igen aspecten van kwalite it op overtuigende  wijze  laat zien, dan kan de  school de  beoorde ling 
"goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwalite it hebben be trekking op de  ambities en doe len die  een 
school ze lf ste lt en die  verder re iken dan basiskwalite it.  
 
Op 6-2-2020 vond he t laatste  kwalite itsonderzoek van de  inspectie  plaats. 
 
Het inspectie rapport van onze  school is te  vinden via deze  link:   
https://www.onderwijsinspectie .nl/zoek-scholen  
 
De Inspectie  heeft onze  school beoordee ld met de  waarde ring Voldoende . 
 
Pu n t e n  va n  ve rb e t e r in g 
Voor groep 1/2 ge ldt dat de  inspecteur heeft opgemerkt dat de  thema's vooral zijn opgebouwd 
vanuit activite iten, in plaats vanuit (overzichte lijke) tussendoelen. De  leerkrachten uit groep 1/2/3 
worden gecoacht door een extrne  coach om deze  denkomslag te  maken. 
 
St e rk e  p u n t e n  
Het systeem waarmee  wij werken staat en de  leerkrachten zijn hie r e igenaar van. Daarnaast zijn alle  
leerkrachten verantwoorde lijk voor alle  leerlingen.  
 
  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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3. Ondersteun ingsm oge lijkheden 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. 
 

Le ge n d a   
 

Op de  school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de  school via he t bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de  school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 De sku n d igh e id  

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 hie ronder weergegeven.  
 
De  onderstaande  lijst toont de  deskundigheden die  ingeze t kunnen worden voor leerlingen die  hie r 
behoefte  aan hebben.  
  

Deskundige  Op de  school 
Via he t 
bestuur 

Via he t SWV of 
de rden 

Autisme-specialist 
      

Bee ldcoach en/of video-inte ractie -begele ider       
Dyscalculiespecialist       
Dyslexiespecialist 

      
Faalangstreductie trainer 

      
Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 
teacher)       

Gedrag / sociale  vaardigheden specialist 
      

Jonge  kind specialist       
Laagbegaafdenspecialist       
Logopedist       
Meer- en hoogbegaafdheid specialist 

      
Minder- en laagbegaafdheid specialist       
NT2-specialist       
Onde rsteuningsadviseur / 
gedragswetenschapper       
Orthopedagoog       
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Reken-/wiskunde-specialist       
Taal-/leesspecialist 

      
 

Anders, namelijk Op de  school 
Via he t 
bestuur 

Via he t SWV 
of derden 

Voorschoolse  Educatie     
Lichamelijke  of verstandelijke  beperking    
Specialist taalontwikkelingsstoornis    
Specialist slechthorenden    
Specialist slechtzienden en blinden    
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3.2 Voorzie n in ge n  

De onderstaande  lijst toont de  voorzieningen die  beschikbaar zijn voor leerlingen die  hie r behoefte  
aan hebben. Deze  voorzieningen zijn vee lal gericht op groepen leerlingen met een verge lijkbare  
ondersteuningsbehoefte .  
 

Voorziening Op de  school 
Via he t 
bestuur 

Via he t SWV 
of derden 

Hoogbegaafdheidsklas (dee ltijd)    
Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)    
NT2-klas    
Schakelklas    
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3.3 On d e rw ijsa a n b od  

De onderstaande  lijst toont he t onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die  hie r behoefte  
aan hebben. Het onderwijsaanbod be tre ft hie r een methodiek en/of aanpak die  is ge ïntegreerd in 
he t onderwijsprogramma en de  leerlijnen van de  school, of ge ïntegreerd kan worden na constate ring 
van een ondersteuningsbehoefte  van een leerling.  
 

Onderwijsaanbod Op de  school 
Via he t 
bestuur 

Via he t SWV of 
de rden 

Aanbod dyscalculie     
Aanbod dyslexie  

   
Aanbod executieve  functies 

   
Aanbod laagbegaafdheid    
Aanbod meer- en hoogbegaafden 

   
Aanbod motorische /fysieke  ontwikkeling 

   
Aanbod NT2 

   
Aanbod sociaal emotione le  ontwikkeling 

   
Aanbod spraak/taal    
Compacten en verrijken 

   
Preventieve  signalering van leer-, opgroe i-, 
opvoedproblemen    

Preventieve  signalering van leesproblemen 
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3.4 Me t h od e n  

De onderstaande  lijst toont de  methoden die  naast he t onderwijsprogramma ingeze t kunnen 
worden voor leerlingen die  hie r behoefte  aan hebben. Het be tre ft een training en/of aanpak die  onze  
school de  mogelijkhe id geeft om specifieke  leerlingen extra te  ondersteunen in hun 
ontwikkelingsbehoefte .  
  

Methode  Op de  school 
Via he t 
bestuur 

Via he t SWV of 
de rden 

Aanpak emotione le  ontwikkeling 
   

Aanpak gedrag(sproblemen) 
   

Aanpak motorische /fysieke  ontwikkeling 
   

Aanpak sociale  ve ilighe id 
   

Agressie regulatie training    
Bijles (op vakinhoud)    
Compenserende  dyslexiesoftware  

   
Faalangstreductie training    
Preventieve  methode  leesproblemen 

   

Rouwverwerking    
Signaleringsinstrument meer- en 
hoogbegaafden    

Training sociale  vaardigheden    
 
Toe lich t in g m e t h od e n   
Wij werken sinds vorig schooljaar met de  methode  Taakspe l voor he t positie f benaderen van gedrag.  
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3.5 Fys ie ke  ru im t e n  

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  toegankelijkhe id en daarmee  dee lname aan he t onderwijs voor leerlingen met een fysieke  
beperking mogelijk maken.  
 

Fysieke  ruimten 

Ruimte  voor een time-out  

Prikke larme werkplek of stilte ruimte   

Ruimte  met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Ruimte  met individue le  werkplekken  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Ruimte  voor één op één bege le iding  
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3.6 Pro t oco lle n  

De onderstaande  lijst toont de  protocollen die  we  binnen onze  school gebruiken. Het be tre ft 
handelingsrichtlijnen waarmee  onze  school voorbere id is om sne l te  kunnen handelen in 
voorkomende  gevallen.  
 

Protocol Status 

Meldcode  huise lijk geweld en kindermishandeling  Actie f toegepast 

Protocol anti-pesten  Actie f toegepast 

Protocol dyslexie   Actie f toegepast 

Protocol medisch handelen  Actie f toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  Actie f toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actie f toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actie f toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitte rs  Actie f toegepast 

 

Veilighe id Antwoord 

Leerlingen voe len zich aantoonbaar ve ilig  Ja 

Personee l zorgt voor respectvolle  omgang  Ja 

School heeft inzicht in ve ilighe idsbe leving  Ja 

School heeft ve ilighe idsbe le id  Ja 
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3.7 Le e rk ra ch t va a rd igh e de n  

De onderstaande  lijst toont de  leerkrachtvaardigheden op onze  school. Het be tre ft een ze lfoordee l 
van de  school op de  indicatoren voor handelingsge richt werken (HGW). Handelingsgericht werken is 
een methodische  aanpak voor he t 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  tabe l zijn een opte lling van de  scores op de  individue le  indicatoren. In 
de  tweede  tabe l zijn de  scores per indicator weergegeven.  
 

Le ge n d a  va a rd igh e d e n  

#  Aantal indicatoren 

N Nog nie t ontwikkeld 

I In ontwikkeling 

O Ontwikkeld 

V Ver ontwikkeld 
 
 

Leerkrachtvaardigheden #  N I O V 

Handelingsge richt werken 14  0 % 0 % 14 % 86 % 

 

Indicator HGW Score  

Onze  le raren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 
wat wel kan (ondanks be lemmeringen).  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren zijn zich bewust van de  grote  invloed die  zij op de  
ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren verkennen en benoemen concree t de  
onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie , 
gesprekken en he t analyseren van toe tsen).  

Ver ontwikkeld 

Onze  onderwijs- en bege le idingsstructuur is voor iedereen 
duide lijk. Er zijn he ldere  afspraken over wie  wat doe t, waarom, 
waar, hoe  en wanneer.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren geven vorm aan he t onderwijs op basis van SMART-
doelen op korte  en langere  te rmijn (in plaats van een vastgeste lde  
methodiek).  

Ontwikkeld 

Onze  le raren doen actie f aan collectieve  re flectie  op de  keuzes en 
he t e igen handelen en dat van collega's.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren creëren e igenaarschap van he t leerproces bij hun 
leerlingen.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren werken planmatig en cyclisch aan de  leer- en 
ontwikkeldoe len voor de  groep, subgroepjes en mogelijk 
individue le  leerlingen.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren maken (e igen) keuzes in aanbod en aanpak om 
passend te  arrangeren op onderwijsbehoeften.  

Ver ontwikkeld 
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Onze  le raren re flecte ren op de  samenhang tussen leerling, le raar, 
groep en stof om de  onderwijsbehoeften te  begrijpen en daarop af 
te  stemmen.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren kunnen re flecties inzichte lijk maken met een door de  
school gekozen instrumentarium.  

Ontwikkeld 

Onze  le raren re flecte ren op he t e igen handelen en he t e ffect 
daarvan op he t gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 
ontwikkeldoe len en ste llen deze  indien nodig bij.  

Ver ontwikkeld 

Onze  le raren werken samen met ouders. Ze  be trekken hen als 
e rvaringsdeskundige  en partner bij de  analyse  en he t bedenken en 
uitvoeren van de  aanpak.  

Ver ontwikkeld 

 
Toe lich t in g HGW  
Er wordt gewerkt met DGO's waarbij de  leerlingen, ouders en leerkrachten gezamenlijk 
verantwoorde lijk zijn. Daarnaast wordt in he t DGO geëvalueerd en daarbij nieuwe doelen geste ld.  
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4. Organ isa tie  van  de  onde rsteun ing 
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 On d e r st e u n in gsrou t e  b in n e n  d e  sch oo l 

In r ich t in g on d e r s t e u n in gsrou t e  
Op de  Lubertischool werken wij met vijf ondersteuningsniveaus: 
De  intake  van de  leerling vindt mondeling en schrifte lijk plaats. Er is een (warme)overdracht met de  
voorschoolse  voorziening of met de  school van herkomst. Op basis van resultaten en 
onderwijsbehoeften van de  kinderen werken de  leerkrachten met Digikeuzebord in de  groepen 1 en 
2 en met DGO's in de  groepen 3 t/m 8 voor wat be tre ft de  kernvakken, sociaal emotione le  
ontwikkeling en gedrag. 
Wanneer kinderen extra ondersteuning nodig hebben, dan kan de  leerkracht deze  in eerste  instantie  
in de  klas aanbieden. Mocht dit nie t toere ikend zijn, dan kunnen we de  ondersteuning te lkens een 
niveau opschalen, waarbij de  samenwerking met externen en ouders steeds be langrijke r wordt. De  
leerkracht organiseert aanvullende  ondersteuning in de  groep in overleg met de  inte rn bege le ider. 
Voor onze  meerkunners werken wij met he t extra aanbod binnen snappet. In de  bovenbouw is ook 
één ronde  per week een speciale  masterclass voor leerlingen met behoefte  aan extra 
uitdaging. Periodiek worden er verschillende  onderwerpen aangeboden. De  leerkracht informeert de  
ouders daarover.  
Groepsniveau  (niveau 1,2) 
Deze  vorm van ondersteuning wordt in de  groep aangeboden. Op niveau 1 als de  leerkracht zie t dat 
e r een korte  inte rventie  nodig is. Dit gaat over in niveau 2 als blijkt dat e r meer ondersteuning in de  
groep nodig is, in overleg met de  inte rn bege le ider.  
 
Schoolniveau (niveau 3) 
Vanaf dit niveau worden de  ouders/verzorgers nog intensiever be trokken bij de  ondersteuning die  
he t kind nodig heeft. Het gaat nu om meer complexe  ondersteuningsvragen waarbij eventuee l ook 
he t schoolmaatschappelijk werk of andere  deskundigheid be trokken kan worden. Er wordt een 
groe idocument opgeste ld. De  in te  ze tten ondersteuning bespreken we in ons Ondersteuningsteam 
(OT), deze  bestaat uit de  ouders, de  schoolle ider, de  inte rn bege le ider, de  orthopedagoog en 
eventuee l samen met één of meer exte rne  deskundigen. Als e r sprake  is van onderwijs/ zorg 
casuïstiek neemt e r ook een deskundige  van he t Sociaal Team van de  gemeente  dee l aan he t OT. 
Oude rs worden uitgenodigd om dee l te  nemen aan deze  bespreking. Als nie t eerder gestart is dan 
wordt in ieder geval m.i.v. deze  fase  he t groe idocument van he t SWV gehanteerd. De  bespreking 
binnen he t OT kan le iden tot: 
-Een verdere  intensivering of aanpassing van de  al geboden ondersteuning 
-Gerichte  ondersteuning in  of buiten de  groep door inze t van een arrangement waarover de  school 
dit jaar beschikt. 
-Het uitvoeren van handelingsgericht/psychologisch onderzoek. 
- Een onderwijs-zorg traject starten. 
- Opschalen naar niveau 4. 
Minimaal driemaal maal pe r jaar, na de  kind- en groepsbesprekingen die  plaatsvinden tussen IB-er 
en leerkracht, vindt e r een te rugkoppeling naar he t team plaats, zodat iedereen op de  hoogte  is. Zo 
zijn wij samen verantwoorde lijk voor al onze  kinderen. We bespreken hie r ook hoe  we de  
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arrangementsge lden vanuit he t SWV, inze tten. Hiervan is ook de  orthopedagoog van he t OT op de  
hoogte .  
Scholengroepniveau (niveau 4) 
Wanneer extra onde rsteuning, die  de  school nie t alleen kan bieden, noodzakelijk lijkt, en he t 
basisarrangement dat de  school vanuit he t Samenwerkingsverband ontvangt ingeze t is, vragen we op 
basis van he t groe idocument een "arrangement" aan bij he t bestuur. Als he t bestuur he t arrangment 
toekent, kan he t op de  e igen school worden geboden. Bij de  aanvraag voor een arrangment voor de  
Plusklas, wordt dit bij he t SWV aangevraagd bij de  deskundigen HB. Dit arrangement wordt buiten 
school in de  Plusklas in Den Burg geboden. Ook in deze  fase  blijven ouders direct be trokken.  
Samenwerkingsve rbandniveau (niveau 5) 
Wanneer plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of op de  
plusvoorziening (Eureka) van he t samenwerkingsverband aan de  orde  lijkt, dienen we deze  aanvraag, 
weer in overleg met de  ouders, in bij de  Commissie  Toelating Onderwijsvoorziening (CTO). De CTO 
geeft in voorkomende  gevallen een Toelaatbaarhe idsverklaring (TLV) die  he t kind nodig heeft  om 
toege laten te  worden tot he t Speciaal Basisonderwijs (SBaO) Speciaal Onderwijs (SO). De  
mogelijkhe id tot dee lname aan he t Eureka-onderwijs (hoogbegaafden) wordt vastge legd in een 
Toelatingsbesluit, dat ook wordt afgegeven door de  CTO. 
Aanwezigheid expertise  personee l 
Op de  Lubertischool zijn de  IB'e r, ……n van de  leerkrachten en de  schoolle ider geschoold op master 
SEN niveau, een gespecialiseerde  ople iding voor leerlingenzorg. Twee  leerkrachten zijn geschoold op 
he t gebied van omgaan me t ASS. Er zijn twee  taal-leescoo ̈rdinatoren aanwezig. E…n van de  
leerkrachten is geschoold voor he t geven van lessen bewegingsonderwijs. Een dee l van he t team is 
geschoold in Met Sprongen Vooruit. Het team is geschoold in Taakspe l, een programma gericht op 
positieve  gedragsondersteuning. De  gymleerkracht heeft de  bevoegdheid om motorische  remedial 
teaching te  geven. Hij biedt extra ondersteuning in de  onderbouw, zowel voor de  grove  als voor de  
fijne  motoriek. 
Tevens is e r een le raarondersteuner aan school verbonden, die  ingeze t kan worden voor 
ondersteuning van individue le  leerlingen, waarvoor he t regulie re  aanbod in onvoldoende  mate  
tegemoetkomt aan hun onderwijsbehoeften.  
 
Samenwerking met oude rs bij de  ondersteuning 
Onze  school werkt samen met ouders.      
 
De  taak om ouders te  be trekken bij de  ondersteuning ligt bij de :  
 - Leraar / mentor 
 
Toe lich t in g op  d e  sa m e n w e rk in g m e t  ou d e r s   
We werken samen vanuit  de  driehoek school - leerling - ouder(s). Alle  ouders worden (minimaal) 
tweemaal per jaar uitgenodigd voor een tien-minutengesprek in de  periode  februari en juni. 
Daarnaast voeren wij omgekeerde  tien-minutengesprekken bij de  start in een nieuwe bouw (midden- 
of bovenbouw). Ook is natuurlijk voor ouders en leerkrachten altijd mogelijk om tussentijds 
gesprekken aan te  vragen wanneer e r be langrijke  bespreekpunten zijn. Er zijn korte  lijnen tussen de  
ouders en leerkrachten. 
Buiten deze  gesprekken be trekken wij ouders ook bij de  school door he t geven en vragen van 
informatie  via onze  ouderinformatie  app Kwieb en via  onze  website . Daarnaast be trekken wij ouders 
in de  school tijdens ouderavonden, Luberti-theate rs, uitstapjes en andere  activite iten. 
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On d e r s t e u n in gst e a m  
Onze  school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team 
dat bij e lkaar komt om leerlingen te  bespreken die  extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de :  
 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 
 - Ouders 
 - Leraar / mentor 
 - Directie , team- of afde lingsle ider 
 - Inte rn bege le ider 
Click or tap here  to ente r text. 
Ons ondersteuningsteam komt minimaal 5 keer pe r jaar bij e lkaar. 
 
Aa n m e ld p roce s  
Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze  school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de  leerling ingeschreven wordt op school.  
 
 
Wanneer de  school nie t kan voldoen aan de  onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte  van een 
leerling wordt e r gezocht naar een passende  plek.  
Bij leerlingen met specifieke  onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de  voorschoolse  
voorziening of de  vorige  school.  
  
 
De  verantwoorde lijkhe id voor he t aanmeldproces ligt bij:  
- Directie  
- Inte rn bege le ider 
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4.2 Sa m e n w e rk in g m e t  ke rn - e n  ke t e n pa r t n e rs  

On d e rw ijsse ct o r  
Onde rstaande  lijst laat zien met welke  onderwijssectoren onze  school samenwerkt. 
 

Onderwijssector 

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Voorschool (ko)   

Hoger onderwijs (hbo/wo)  

Regulie r basisonde rwijs (bao)  

Regulie r voortgeze t onderwijs (vo)  

 
Ke t e n - /  Ke r n p a r t n e r  
Onde rstaande  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 ve ilighe id. Deze  samenwerkingsre laties bepalen mede  in hoeverre  de  school in staat is 
om ondersteuning af te  stemmen met overige  hulp.  
  

Keten-/kernpartner 

Jongerenwerk  

Lokale  overhe id/gemeente   

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Club- en buurthuis  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerke r  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

Leerplichtambtenaar  

Begele ider passend onderwijs van he t SWV  

Jeugdhulpverlening  
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5. Planvorm ing 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 Sch oo lon d e r s t e u n in gsp ro fie l (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofie l (SOP) legt onze  school vast welke  ondersteuning de  school kan 
bieden aan leerlingen die  dat nodig hebben. Ook staat hie rin welke  ambities de  school heeft voor de  
toekomst. 
 
Het SOP van onze  school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
De  Inte rn bege le ider is verantwoorde lijk voor de  actualisatie . 
Hoe  h ou d t  on ze  sch oo l h e t  SOP b ij? 
Dit gebeurt door de  IB-er en schoolle ider samen. 
 
Hoe  h ou d t  on ze  sch oo l b ij o f d o e le n  u it  h e t  SOP w ord e n  ge r e a lise e rd ? 
Door gezamenlijke  evaluatiemomenten en zo nodig aanpassingen te  doen.  
 

5.2 On t w ikke lin gsp e rsp e ct ie fp la n n e n  (OPP) 

Voor leerlingen die  extra ondersteuning nodig hebben, ste lt onze  school een 
ontwikkelingsperspectie fplan (OPP) op. Hierin staan de  onderwijsdoe len en ondersteuning 
beschreven. 
 
De  OPP’s van onze  leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   
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6.  
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7. Bijlage  
Ove rzich t  sp e cia lis t e n  

In dit hoofdstuk vind je  een overzicht van alle  specialisten met de  bijbehorende  definitie  die  
gehanteerd wordt in de  vragenlijst van Perspectie f op School.  

Specialist Definitie  
Bee ldcoach en/of 
video-inte ractie -

begele ider 

Een deskundige  die  is bedoeld om le raargedrag te  verbe teren door middel
 van persoonlijke  bege le iding of he t bespreken van video opnamen. 

Begele ider passend 
onderwijs  

De  bege le ider passend onderwijs richt zich op he t leerproces en de  
ondersteuningsvragen van leerlingen en le raren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige  in he t signaleren van 

dyscalculie  bij leerlingen en he t opste llen van een accurate  aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige  in he t signaleren van dyslexie  bij 

leerlingen en he t opstellen van een accurate  aanpak. 
Fysiek specialist 
(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige  die  extra onderwijshulp ve rleent in het kader van de  
bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de  ontwikkeling van he t beweging

sgedrag van he t kind. 

Gedrag / sociale  
vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige  die  he lpt in de  ontwikkeling van 
vaardigheden die  be trekking hebben op de  omgang met anderen. Bij 

sociale  vaardigheden horen onder andere : inzicht hebben in de  ander, 
goed kunnen luiste ren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en 

conflicten oplossen. 

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

behoeften van he t jonge  kind. 

Logopedist 

Een logopedist in he t onderwijs is een paramedicus die  preventie , zorg, tra
ining en 

advies biedt met be trekking tot de  primaire  mondfuncties (zuigen, slikken 
en kauwen), he t gehoor, de  stem, de  taal en de spraak. 

Meer- en 
hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige  in he t bege le iden 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 he t gebied van Nederlandse  taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige  achtergrond. 

Onde rsteuningsadvis
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 hie rin vaak le raren, 
ambulant bege le iders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of 

orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 
gedragsproblemen een behandel- en bege le idingsplan dat hun situatie  

kan verbe teren. Zodoende  probeert de  orthopedagoog ervoor te  zorgen 
dat zij de  hulp krijgen die  he t beste  bij hun karakter en problemen 

aansluit, met als doe l hun ontwikkeling te  optimaliseren en hun 
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participatiekansen te  maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een 
specialisatie  in he t wetenschappelijk onderwijs. 

Psycholoog 
Een psycholoog is een professionee l deskundige  in de  psychologie , de  

wetenschap die  zich bezighoudt met he t innerlijk leven (kennen, voe len en 
streven) en he t gedrag van de  mens. 

Reken-/wiskunde-
specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige  in he t signaleren van 
reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en he t opste llen van een 

accurate  aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige  in he t signaleren van taal- en 
leesproblemen bij leerlingen en he t opste llen van een accurate  aanpak. 

Inte rne  bege le iding 
Een deskundige  die  zich bezig houdt met coördinerende , bege le idende  en 

innoverende  taken op school. 

Leerlingbegele iding 
Een deskundige  die  leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige  die  hulp ve rleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie  
Een deskundige  die  zich bezig houdt met coördinerende , bege le idende  en 

innoverende  taken op school. 
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