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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. 

Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning,
de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om
bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 42545

Bevoegd gezag Stichting Palludara

Algemeen Directeur dhr. J.J. Fortuin

Adres + nr: Roodhemsterweg 7

Postcode + plaats: 8651 CV Ijlst

E-mail info@palludara.nl

Telefoonnummer 0515-531826

Website www.palludara.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 05PD

Naam school: CBS It Wraldfinster

Directeur G. Veenstra

Adres + nr: De Jister

Postcode + plaats: 8621 DR HEEG

E-mail wrald@palludara.nl

Telefoonnummer 0515442636

Website http://www.wraldfinster.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Passend Onderwijs Friesland

Datum vaststelling SOP:  
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3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Engels
Opbrengsten

Inspelen op behoefte leerlingen met een
praktijkgericht perspectief: de 'doeners' 
borging veranderingen/vernieuwingen

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

samenwerking met buurschool: St. Jozefschool
van BMS

krimp, minder geboortes, weinig nieuwbouw in
het dorp voor startende gezinnen
Concurrentie

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

Ambities

1. Zorgen voor een sterke verbinding van professionals uit onderwijs, jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdhulp en
sociaal domein in de afstemming rondom de leerling en het gezin.

2. Borgend dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn in het onderwijs doorlopen

3. Elke school heeft binnen haar ondersteuningsstructuur een eigen ondersteuningsteam/CvB.

4. Ouders worden gezien als experts van hun kind in het maatschappelijk partnerschap rondom hun kind.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep (A), een groepje met betere kinderen (B) en een groepje met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben (taal en/of rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of
werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (E). De extra ondersteuning
geven we met name aan de leerlingen in de C-groep. De extra extra ondersteuning geven we aan leerlingen met een
eigen leerlijn of een arrangement. De extra (extra) ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf
verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg wordt de RT in of
buiten de groep gegeven.
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5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor de
gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport.

Beoordeling

Wij meten de basiskwaliteit van onze school 1 x per twee jaar met directie en team.

Omschrijving Resultaat

OP1: Aanbod 4

OP2: Zicht op ontwikkeling 4

OP3: Didactisch handelen 3,85

OP4: (Extra) ondersteuning 4

OP6: Samenwerking 3,75

OP8: Toetsing en afsluiting 4

SK1: Veiligheid 3,73

SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 4

OR1: Resultaten 4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] 3,67

OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] 3

KA1: Kwaliteitszorg 4

KA2: Kwaliteitscultuur 4

KA3: Verantwoording en dialoog 3,5

5.2 Basis ondersteuning en extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Friesland

Onder basisondersteuning wordt de ondersteuning verstaan die door elke school binnen het samenwerkingsverband
geboden wordt.

In ons samenwerkingsverband maken we onderscheid tussen de volgende varianten ondersteuning: 
de basisondersteuning op de basisschool, 
de extra ondersteuning, 
plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs en 
plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het  samenwerkingsverband
geboden wordt. Alle basisscholen in het samenwerkingsverband voldoen minimaal  aan deze basisondersteuning. Elk
deelnemend schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de
organisatie daarvan op de eigen scholen. 
Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de
ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat.

Wat valt onder de basisondersteuning ?
Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig signaleren en
voorkomen van leer- en gedragsproblemen. 
Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt. 
De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels een
dyslexieprotocol. 
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De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels een
dyscalculieprotocol. 
Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde
intelligentie, waaronder hoogbegaafdheid. 
Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met
een (meervoudige) lichamelijke handicap. 
De scholen werken met een protocol voor medische handelingen. 
De scholen hebben een duidelijk visie op de ondersteuning van de leerlingen. 
De procedures met betrekking tot de ondersteuning zijn vastgelegd.
De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in. 
Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd.
De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld via het wijk of
gebiedsteam, kan bieden.

        Afstemming
De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De materialen van de scholen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De scholen werken met doorgaande leerlijnen.

        Aanbod
            Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt. 

        Opbrengstgericht werken
De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 
Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod. 
De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd. 
De lessen op de scholen zijn effectief, aansprekend, doelmatig en interactief. 

        Opbrengsten
        De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de gestelde 
        minimumnormen van de Inspectie.

        Pedagogisch klimaat
        Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat. 

        Overdracht
De scholen werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school. 
De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren. 
De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school. 

        Ouders  
        De scholen betrekken de ouders actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat over het informeren
van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.  

De scholen zijn in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beschrijven. Voor de leerlingen die binnen de
basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt. 

Wanneer er extra of zware ondersteuning nodig is, kan de school onderbouwen, aan de hand van bovenstaande
criteria,  dat de basisondersteuning niet toereikend is geweest. De schuin gedrukte criteria zijn indien van toepassing,
voor de betreffende leerling.
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5.3 Ontwikkelingsperspectiefplan

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
opgesteld dat bestaat uit het uitstroomprofiel en een handelingsdeel. Het uitstroomprofiel beschrijft 
ten minste het te verwachten uitstroomniveau aan het eind van de basisschool. Voor jongere leerlingen geldt dat het
verwachte uitstroomniveau lastiger kan worden vastgesteld in verband met de jonge leeftijd. Het  handelingsdeel
beschrijft het ondersteuningsplan met daarin ten minste de belemmerende en bevorderende factoren, de te bieden
begeleiding en ondersteuning en de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma. 

Het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling is gemaakt conform de geldende wet- en regelgeving. Met ouders is
op overeenstemming gericht overleg gevoerd, waarbij ouders ingestemd hebben met het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief. Het bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning in de eigen
basisschool is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school. Deze weegt daarbij af of de benodigde
ondersteuning past binnen het schoolondersteuningsprofiel van de school.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

6 Parels

6.1 Parels

Parel Standaard

Een gevarieerd aanbod Engels voor groep 1 t/m 8. OP1 - Aanbod

Kanjerschool (!) met aandacht voor groepsdynamiek en kind-ouder-
leerkracht (start)gesprekken

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Algemene Muzikale Vorming (basislessen) in groep 4 aangeboden plus
vervolgaanbod AMV naschools.

OP1 - Aanbod

Wij leren de (bovenbouw)kinderen verantwoord omgaan met media. OP1 - Aanbod

Effectief omgaan met de specifieke behoeften van individuele leerlingen. OP2 - Zicht op ontwikkeling

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. 
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2020

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 12 1 12

2 14 1 14

3 11 1 11

4 9 1 9

5 17 1 17

6 12 1 12

7 18 1 18

8 19 1 19

Totaal 112 5 22,4

Analyse en conclusies

Het aantal leerlingen zit gemiddeld rond de 14. De kleinste groep bestaat uit 9 leerlingen en de grootste groep
uit19 leerlingen.

8.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 30,37 30-31 4,85 30,47 
18/19 - 20/21

30-31 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 30,38 30-31 4,66

2018 / 2019 30,67 30-31 4,97

Analyse en conclusies

Onze school zit in een gemiddelde schoolweging.
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8.3 De zorgzwaarte

De zorgzwaarte 2020 / 2021

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 12 6 0,50

2 14 8 0,57

3 11 4 0,36

4 9 18 2,00

5 17 20 1,18

6 12 22 1,83

7 18 26 1,44

8 19 46 2,42

Totaal 112 150 1,34

Analyse en conclusies

We zien in groep 5 dat 10 van de 17 leerlingen gebruik maken van basisondersteuning 2. in groep 7 zien we dat
7van de 18 leerlingen hier ook gebruik van maken.  Deze kinderen krijgen extra ondersteuning. Extra
ondersteuning zijn leerlingen uit diverse groepen. SMW, GGD  of SWV zijn betrokken. Op advies (HGPD)hebben
3 leerlingen een OPP.

8.4 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen leerjaar 3 12 17 8 11

Aantal kleutergroepverlenging 4 2 1 0

% Kleutergroepverlenging 33,3% 11,8% 12,5% 0%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 105 102 90 86

Aantal doublures leerjaar 3-8 1 0 0 0

% Doublures leerjaar 3-8 1% 0% 0% 0%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 130 121 115 112

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 2 4 4 3

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 1,5% 3,3% 3,5% 2,7%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0
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8.5 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Zij-uitstroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 130 121 115 112

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 - 2 -

Zij-uitstroom Regulier 2 - 1 -

Zij-uitstroom SBAO 2 - 0 -

TOTAAL 4 0 3 0

8.6 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.

Zij-instroom

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 130 121 115 112

Zij-instroom BAO 1 4 1 5

TOTAAL 1 4 1 5

8.7 Thuiszitters

Thuiszitters

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 130 121 115 112

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

Analyse en conclusies

De afgelopen jaren waren er geen thuiszittend.
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8.8 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'20-'21

Medische problemen 1

Autistisch spectrum 1

Dyslexie 1

Gedrag: ADHD, ADD etc. 2

TOTAAL 5

Analyse en conclusies

De leerlingen hebben een specifieke onderwijsbevoegdheid. Het aanbod wordt aangepast bij deze behoefte. We
begeleiden deze kinderen op school met behulp van interne en  externe deskundigen.

8.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

Aantal leerlingen op school 130 121 115 112

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 0 0

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'20-'21

SEO – gedrag – werkhouding 4

TOTAAL 4

Analyse en conclusies

Deze kinderen zijn aangemeld via het zorgtaak van Palludara het IAL. Zij hebben op het gebied van gedrag en
werkhouding ondersteuning nodig van de betrokken leerkrachten, onderwijsassistent zorg en externe
deskundigen. Het OPP van Stichting Palludara wordt hiervoor gebruikt.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

8.10 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

'18-'19 '19-'20 '20-'21

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 30,6 30,5 30,5

Schoolwegingscategorie 30-31 30-31 30-31

Eindtoets IEP Eindtoets
(t/m 2019)

IEP Eindtoets
(t/m 2019)

Aantal leerlingen 22 / 22 0 / 0 19 / 19

Score 88,4 0 78,1

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% - 100%

1F Taalverzorging 100% - 89,4%

1F Rekenen 100% - 84,2%

Percentage 1S/2F

2F Lezen 90,9% - 73,7%

2F Taalverzorging 90,9% - 36,8%

1S Rekenen 86,4% - 36,8%

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 99,4% 99,2% 96,6%

1S/2F - gem. van 3 jaar 82,5% 84,2% 72,9%

Analyse en conclusies

De afgelopen jaren was de opbrengst voldoende. Het schooljaar ‘19-‘20 is er geen eindtoets afgenomen, i.v.m.
Het thuisonderwijs. Voor het jaar ‘20-‘21 verwachten wij de opbrengst rond of onder de normeringsgrens. Deze
verwachting is gebaseerd op de ontwikkelingen van deze groep vanaf groep 6. 

Christelijke Basisschool It Wraldfinster

Ondersteunings Profiel 2020-2021 13



 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

8.11 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2018 / 2019 30-31 85% 47,3% 99,4% 82,5% 64%

2019 / 2020 30-31 85% 47,3% 98% 60% 99,2% 84,2% 50%

2020 / 2021 30-31 85% 47,3% 98% 60% 96,6% 72,9% 47%

Behaalde referentieniveaus 2020 / 2021 - schoolnormen 2019 / 2020
Categorie Signaleringswaarde Landelijk gemiddelde Schoolnorm Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar) 30-31 85% 96% 98% 96,6%

1S/2F (gem. 3 jaar) 30-31 47,3% 59,2% 60% 72,9%

1F (2020 / 2021) 30-31 85% 96% 98% 91,2%

Lezen 30-31 - 98% 98% 100%

Taalverzorging 30-31 - 96,5% 98% 89,4%

Rekenen 30-31 - 93% 98% 84,2%

1S / 2F (2020 / 2021) 30-31 47,3% 59,2% 60% 49,1%

Lezen 30-31 - 72,3% 60% 73,7%

Taalverzorging 30-31 - 57,5% 60% 36,8%

Rekenen 30-31 - 46,8% 60% 36,8%
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9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

Fysieke voorzieningen

'20-'21

Lift 1

Keuken voor de leerlingen 1

Rolstoeltoegankelijk 1

TOTAAL 3

Analyse en conclusies

Onze school bestaat uit een begane grond en een verdieping. We zitten onder een dak met de Jozef School. Elke
school heeft zijn eigen ingang en indeling.  Beneden zitten kinderen van groep 1 t/m 4, drie lokalen,
directiekamer, Bibliotheek, personeelsleden en brede gangen. Er is een invalidetoilet aanwezig en een lift. Ook is
er een speellokaal  met podium die groter of kleiner gemaakt kan worden d.m.v. Schuifpanelen. Bij de
kleutergroepen is er een nooduitgang. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan met de trap naar boven. Een keuken
voor personeel maar ook voor de leerlingen. Leerpleinen en drie lokalen en een klein kantoor voor o.a. Ib-er.
Vervolgens is er op deze verdieping  een toiletunit voor de leerlingen en personeelstoilet. Ook hierboven is er een
nooddeur.  In de hele school zijn er brede looproutes en geen drempels.

9.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Organisatorische voorzieningen

'20-'21

Interne gedrags AB / ondersteuning 1

Plusklas 1

RT 2

SOVA-training 1

TOTAAL 5

Analyse en conclusies

Het aanbod van praktisch ingestelde leerlingen (zgn. klusklas) vergt de komende periode aandacht. Hier is al een
aandachtspunt in het schoolplan opgenomen.

Christelijke Basisschool It Wraldfinster

Ondersteunings Profiel 2020-2021 15



10 Personeel

10.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.

Specialisten

Omschrijving Dagen Waardering

Taalleescoördinator [taalspecialist] 2.5 (ruim) voldoende

Intern begeleider(s) 2.0 (ruim) voldoende

Omschrijving Uren Waardering

Onderwijsassistent(en) 20.0 (ruim) voldoende

Onderwijsassistent(en) 16.0 (ruim) voldoende

11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

Uitgangspunt is: "Basis als het kan, speciaal als het moet"
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12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven: Dit in samenwerking met de volgende instanties

Steunpunt Onderwijs Noord Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Praktijkondersteuning Jeugd - POH-J. 

Visio bij visuele ondersteuning.

Kentalis bij hulpvragen op talig gebied.

School Maatschappelijk werk. Gebiedsteam Súdwest Fryslân

School kan als onderzoekslocatie dienen bij onderzoek naar dyslexie en bij behandeling. Hierbij stemmen
behandelaar, school, ouders en leerling zo veel mogelijk op elkaar af. 

Onze extra ondersteuning:

Steunpunt Noord

Steunpunt Onderwijs Noord ondersteunt leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams bij het
onderwijs aan leerlingen met bijzondere behoeften.

Praktijkondersteuning Jeugd - POH-J.

Praktijkondersteuner huisarts jeugd is ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische
en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Visio bij visuele ondersteuning.

Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk
bestaan, samen met de mensen om hen heen. We maken meedoen mogelijk op alle
levensgebieden.

Kentalis bij hulpvragen op talig gebied.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Wij vinden het
belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de
samenleving.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt, "Basis als het kan, speciaal als het
moet". 

Onze school kan kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze
paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen
geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de
begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een
gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven
aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
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14 Aandachtspunten 2020-2021

Hoofdstuk
/
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Ambitie Zorgen voor een sterke verbinding van professionals uit onderwijs,
jeugdgezondheidszorg (JGZ), jeugdhulp en sociaal domein in de afstemming
rondom de leerling en het gezin.

gemiddeld

Borgend dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn in het onderwijs
doorlopen

hoog

Elke school heeft binnen haar ondersteuningsstructuur een eigen
ondersteuningsteam/CvB.

gemiddeld

Ouders worden gezien als experts van hun kind in het maatschappelijk
partnerschap rondom hun kind.

hoog
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