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Inleiding
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van basisschool Panta Rhei.
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 (mei 2014), beide van het SWV PO IJmond. Deze
documenten kunt u lezen op www. passendonderwijs.nl.
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.
5.

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;
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 basisschool Panta Rhei
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving.
Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het
van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De
school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als
ervaringsdeskundige en pedagogische partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet
alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school
zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In
dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan
bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het
samenwerkingsverband. 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.
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1.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) 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.
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze
behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen
bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak,
ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?
Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is
met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak
een positief effect heeft. Bij HGW richten wij ons niet alleen op de kindkenmerken, maar ook op de
kenmerken van de onderwijsleer‐ en de opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij
centraal. Niet alleen afstemming op het kind, maar ook door rekening te houden met wensen,
mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders. Bij HGW wordt het leerkrachtgedrag dus
centraal gezet in het zoeken naar afstemming en het inspelen op de (specifieke) onderwijsbehoeften
van de leerlingen in de groep. Leerkrachten reflecteren op hun eigen werkconcept en vergroten hun
competenties op het gebied van handelingsgericht werken. Directeuren reflecteren samen met de
zorgcoördinatoren en externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie tot de missie en koers van hun
school en reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot duurzame verandering in het
denken en werken op school te komen. Zorgcoördinatoren en extern begeleiders doen dit ook op het
gebied van handelingsgericht begeleiden en ondersteunen, gericht op het verstevigen en vergroten
van de handelingsbekwaamheid van de leraren. Bij HGW worden leerlingen aangesproken op hun
mogelijkheden en talenten en richten we ons op betrokkenheid, welbevinden en optimale
ontwikkeling. Daarnaast staan ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of ouders centraal :
wat zijn hun vragen en waaraan hebben zij behoefte: aan informatie, advies en/of begeleiding?
Uitgangspunten handelingsgericht werken:
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, intern begeleider 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.
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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 leerdoelen. Samen met het kind
wordt nagedacht over wat nodig is om het gestelde doel te bereiken. De leerkracht, zorgcoördinator
en/of intern begeleider voert gesprekken met het kind en kan hierbij gebruik maken van het formulier
“Hoe denk jij erover?” Bij de jonge leerling betrekken we bij het invullen van het formulier de
ouder(s)/verzorger(s).
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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 (SWV Passend Onderwijs IJmond, 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.” (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014)

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
Handelingsgericht werken heeft op basisschool Panta
Rhei een cyclische opbouw waarin de cirkel van
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren centraal
staat. De cyclus van handelingsgericht werken wordt door
de leerkracht gebruikt om onderwijsbehoeften van
leerlingen te signaleren en daar vervolgens op te acteren.







Waarnemen: de leerkracht verzamelt informatie over de groep door het bestuderen van de
data.
Begrijpen: de leerkracht bespreekt de onderwijsbehoeften van een groep tijdens een
effectieve groepsbespreking (EGB). De vragen van de kwaliteitskaarten (bijlage) vormen de
leidraad voor de gesprekken. Ook vanuit de EGB-gesprekken komen leerlingen naar voren
voor bespreking tijdens een effectieve leerlingbespreking (ELB).
Plannen: de leerlingen met een gelijke/vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd in
een groepsplan, vervolgens wordt het groepsplan door de leerkracht opgesteld en besproken
met de zorgcoördinator.
Realiseren: Er is sprake van uitvoering van het groepsplan. Deze wordt vervolgens weer
gevolgd door de eerste fase, het waarnemen.
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Na deze cyclus worden alle stappen weer opnieuw genomen. Op Panta Rhei stellen we de volgende
vraag: ‘Wat heeft deze leerling nodig in plaats van wat heeft deze leerling?’ (Pameijer, Van Beukering
& De Lange, 2009). Het benoemen van wat een leerling nodig heeft, noemen we een
onderwijsbehoefte. Het is datgene wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken.
Onderwijsbehoeften kunnen zeer divers zijn, maar komen in de kern voor in de volgende gebieden:
Leerkracht:

Instructie:
Leertijd:
Feedback:
Structurering taak:
Sociale omgeving:

o.a. die doelgericht en flexibel kan differentiëren, die overgangen kan
structureren, die voorspelbaar is in zijn gedrag, houding en
activiteitenaanbod
o.a. visuele ondersteuning, verlengde instructie, voordoen-nadoen
o.a. meer leertijd (of lagere doelen), minder leertijd (of hogere doelen)
o.a. competentie verhogende feedback, grenzen stellende feedback,
beloningen
o.a. minder plaatjes, grotere letters, taak in kleine eenheden, afdekken
o.a. rustige werkplek, rustige kinderen in de omgeving,
samenwerkingsvormen.

Een voorwaarde voor het opstellen van groepsplannen is het kunnen denken in onderwijsbehoeften.
Van elke leerling wordt uitgezocht op welk niveau hij/zij zich bevindt en wat de leerling nodig heeft. Bij
het opstellen van onderwijsbehoeften worden de volgende hulpzinnen gebruikt:
Deze leerling heeft…
•
hulp of ondersteuning nodig die…
•
een instructie nodig die…
•
opdrachten nodig die…
•
leeractiviteiten nodig die…
•
een leeromgeving nodig…
•
spel nodig dat…

•
•
•
•

feedback nodig die…
groepsgenoten nodig die…
een leerkracht nodig die…
ouders nodig die…

... om het gestelde doel te kunnen behalen.
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2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies
2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
De volgende instrumenten worden in groep 1 en 2 gebruikt:

GR 1

september
SNEL vragenlijst
MRT observatielijst

GR 2

MRT observatielijst

GR 1

februari
SNEL vragenlijst
MRT

oktober
SNEL vragenlijst

november
SNEL vragenlijst

KANVAS
KANVAS

maart
SNEL vragenlijst

KANVAS
MRT observatielijst
(lln die uitvallen in
september)
KANVAS

januari
SNEL vragenlijst

Controletaak:
CITO:
Fonemisch

bewustzijn
(bijlage 13) voor lln

die bij de eerste
taak (gr 1) uitvielen.

april
SNEL vragenlijst

Observatie lijst
nieuwe lln

GR 2

december
SNEL vragenlijst

CPS toetsen:
Analyse toets voor
Lln die bij de CITO
IV, V, V- hebben
gescoord en de
lln die op
klank en rijm uitvallen.
Benoemsnelheid
(incidenteel)

mei
Rijmtoets CPS

Taal voor
kleuters
Rekenen voor
Kleuters
Letters
benoemen

juni
Controle taak:
Fonemisch
bewustzijn
(bijlage 13) lln
t/m december

CITO:



Taal voor
kleuters
Rekenen voor
kleuters

Letters benoemen
Controletaak:
Fonemisch
bewustzijn
(bijlage 14 alle lln)
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De volgende instrumenten worden in groep 3 t/m 8 gebruikt:

Naam toets:
Herfstsignalering
Rekenen &Wiskunde
Rekenen-Wiskunde 3.0
LOVS Reken- en Wiskunde
2012
Rekenen Basisbewerkingen
Begr. Lezen/luisteren
Begrijpend lezen 3.0
LOVS Begrijpend lezen 2012

Begrijpend Luisteren *

Sept.

Okt.

Nov.
Gr. 3

Dec.

Jan.

Feb.

M3-M5
M6-M8

Mei/juni

E3-E5
E6-E7

M4+M5
M6-M8

E4+E5
Lln met IV, V, Vscores van M6,
M7 herhalen
M3-M4
E3
E5-E7
*BL: Groep 3 toets M en E / Groep 4 afname Midden / groep 5, 6 en 7 afname
Eind

Spelling
Spelling 3.0
LOVS Spelling 2012
Werkwoord Spelling
Woordenschat
Woordenschat
Technisch lezen
AVI

M3-M6
M7-M8
M8

E3-E6
E7
E7

M3-M7
lezen
Lln gr
4-7

Gr. 3-8

Lln gr
3-7

onder
niveau

DMT

Groep 8 (verwijzing VO)
NIO/LMT
Drempelonderzoek
Soc.emotionele ontwikkeling
KANVAS

Maart April

Gr 3-7

onder
niveau

Lln gr Gr. 8
4-7
met
IV, V,
Vscores

Gr. 3-7

Lln gr
3-7
met
IV, V,
Vscores

Gr 3-7

Gr 8
Gr 8
Gr 3-8

Gr 3-7
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Schema DMT
Wie?
Groep 2
(leerlingen die kunnen lezen)

Wie?
Groep 3
(leerlingen die kunnen lezen)
Groep 3
Groep 3
Groep 3
Groep 4
Groep 4
Groep 4
Groep 4
Groep 5 ll. met IV, V, V- score
Groep 5
Groep 5 ll. met IV, V, V- score
Groep 5
Groep 6 ll. met IV, V, V- score
Groep 6
Groep 6 ll. met IV, V, V- score
Groep 6
Groep 7 ll. met IV, V, V- score
Groep 7
Groep 7 ll. met IV, V, V- score
Groep 7
Groep 8

Wanneer?
Juni

Kaart:
1A

Kaart:
2A

Kaart:

Wanneer?
Oktober

Kaart:
1B

Kaart:
2B

Kaart:

Januari
Maart
Juni
Oktober
Januari
Maart
Juni
Oktober
Januari
Maart
Juni
Oktober
Januari
Maart
Juni
Oktober
Januari
Maart
Juni
December

1C
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1A
1B
1C
1B

2C
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2A
2B
2C
2B

2B
3C
3A
3B
3C
3A
3B
3C
3A
3B
3C
3A
3B
3C
3A
3B
3C
3B

2.3.2 Ondersteuning bij het leren
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid

Gebouw

Dyslexiespecialist; taalspecialist; technisch lezenspecialist;
zorgcoördinator; intern begeleiding; nascholing team op
gebied van spelling; scholing vanuit CPS gericht op technisch
lezen groep 1 t/m 3.
Beleidsplan dyslexie; beleidsplan taal (i.o); spelling en
technisch lezen groep 3; F&L materiaal; technisch lezen groep
4 t/m 6; ICT (Spelling Staal, Taalzee, Into words);
samenleesboeken voor ouder en kind (groep 3 t/m 6);
Makkelijk leesplein in de mediatheek.
Extra werkruimte buiten het lokaal.

Samenwerking met externe
partners

ONL; advies OBD medewerker; Praktijk Wijs; Dyslexie
collectief; Praktijk Kijk Mij; CPS.

Voorziening
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Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Voorziening

Gebouw
Samenwerking met externe
partners

Rekenspecialist; werkgroep rekenen; zorgcoördinatoren;
intern begeleiding; nascholing team.
Methode Wereld in getallen; ondersteunende
methodegebonden materialen; ICT: Rekentuin; 1F-rekenen;
Maatwerk
Extra werkruimte buiten het lokaal.
Praktijk Kijk mij; Praktijk Wijs, OBD.

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid

Gebouw

Intern begeleider met specialisme Meerkunners;
Zorgcoördinatoren geschoold bij Landelijk Informatiecentrum
Hoogbegaafdheid (LICH); In iedere bouw leerkrachten
geschoold bij LICH.
Beleidsdocument Meerkunners ; projecten LICH; Spel LICH;
Somplex; Vooruit; Rekentijgers; Staal Spelling plus; Kien;
Wereld in getallen 3* opdrachten.
Extra werkruimte buiten het lokaal.

Samenwerking met externe
partners

Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid; Praktijk Wijs;
Praktijk Kijk Mij.

Voorziening

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid

Gebouw

Zorgcoördinatoren; intern begeleider; rekenspecialist;
leesspecialist; dyslexiespecialist; leerkracht.
Ondersteuningsplan “Steigers”; Ontwikkelperspectief (OPP);
ICT: Rekentuin, Taalzee; kindspecifieke ondersteunende
materialen afgestemd op de onderwijsbehoeften.
Extra werkplekken buiten het lokaal.

Samenwerking met externe
partners

Praktijk Kijk mij; Praktijk Wijs; logopedisten;
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond; OBD.

Voorziening

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Preventief handelen
Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen lichte
gedragsproblemen worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde.
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Programma of methode voor sociale veiligheid
De school gebruikt het volgende programma voor sociale veiligheid: Kanjertraining inclusief
pestprotocol.
Aanbod voor leerlingen met (lichte) sociaal emotionele problematiek
Deskundigheid
Kanjerspecialisten; zorgcoördinatoren; intern begeleider;
leerkracht met gedragsspecialisatie; alle leerkrachten
beschikken over een Kanjerlicentie.
Aandacht en tijd
Kanjerlessen zijn opgenomen binnen het weekrooster;
Kanjerspecialisten worden vrij geroosterd om leerkrachten
te begeleiden; open ouderlessen; eens per twee jaar een
ouderavond Kanjerinformatie; programma Handleiding voor
jezelf.
Voorziening
Concentratieschermen; Tangels; wiebelkussens; Jippies
geluidsdempers; lesmateriaal van Kanjertraining.
Gebouw
Time-out voorziening bij Pedagogisch team.
Samenwerking met externe partners Praktijk Kijk mij; Praktijk Wijs; Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond; OBD; Opvoedpoli; Lucertis;
Jeugdzorg; CJG-coach; Triversum; Kenter jeugdhulp; GGD;
Schoolmaatschappelijk werk.
Wij maken gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig thuis en de
verwijsindex).

2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
Motoriekspecialist; bewegingsdocenten; zorgcoördinatoren;
Intern begeleider.
Aandacht en tijd
Twee maal per jaar screening door leerkracht en motoriek
specialist leerlingen groep 1 en 2; Motorisch remedial
teaching beleid (MRT).
Voorziening
Schrijfmethode; klein materiaal gericht op fijne motoriek;
sport-, en speelmateriaal in de speel/gymzaal;
observatielijst; Schrijven in de basisschool blokschrift;
aangepaste scharen; driekantige potloden; Stabilo-pennen;
IPads/chromebooks.
Gebouw
Lift; speelzaal; gymzaal.
Samenwerking met externe partners Schoolarts; schoolverpleegkundige; fysiotherapeut;
ergotherapeut; begeleiders Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs IJmond.
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Medische handelingen
Bij de Stichting Fedra wordt, indien nodig, per individuele leerling een protocol voor medische
handelingen vastgelegd. In dit persoonlijk medisch protocol worden de verantwoordelijkheden over
het uitvoeren van medische handelingen bij de leerling vastgelegd. Dit protocol wordt door de
bovenschoolse beleidsadviseur in overleg met ouders en school opgesteld. Het protocol wordt door
bestuur, ouders en school ondertekend.

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 (Plan “Steigers”)
Het cyclisch opbrengstgericht werken is uitgangspunt van de ondersteuningsstructuur. In het school
specifieke ondersteuningsplan Steigers is dit uitgewerkt in niveaus van ondersteuning. Per niveau
wordt beschreven wat de rol en verwachtingen zijn van directie, leerkracht, ouder en leerling,
zorgcoördinatoren en onderwijsassistenten. De niveaus worden gebruikt om ieder zijn
verantwoordelijkheid duidelijk te maken. De niveaus worden concreet benoemd in analyses, plannen
en communicatie naar ouders. Het noemen van niveaus maken verwachtingen van betrokkenen
duidelijk. De niveaus zijn opgebouwd van 1 tot en met 4, oplopend van onderwijsbehoeften waar een
leerkracht in de groep mee om kan gaan tot aan onderwijsbehoeften van leerlingen waarin de school
handelingsverlegen is. Hieronder volgt een beschrijving van de vier niveaus. De niveaus zijn
opbouwend in niveau geschreven. Dit betekent dat voor een leerling in niveau 4, ook de afspraken in
niveau 1 t/m 3 van toepassing zijn. De afspraken van niveau 1 en 2 ook voor een leerling in niveau 3
van toepassing zijn en de afspraken van niveau 1 ook voor een leerling in niveau 2 van toepassing zijn.
In bijlage 1 t/m 4 zijn voor leerling, leerkracht, onderwijsassistent, zorgcoördinator, directie en ouders
rollen en verantwoordelijkheden nader omschreven.

2.4.2 Niveau 1
Van leerlingen op Panta Rhei verwachten wij een actieve leer- en werkhouding. De leerling participeert
in het onderwijsproces.
De leerkracht brengt minimaal twee keer per jaar de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld en
hoe hij aan deze onderwijsbehoefte tegemoet kan komen. Niveau 1 is het niveau waar een leerling in
een groep onderwijs volgt, instructie ontvangt van de leerkracht zonder dat deze rekening hoeft te
houden met specifieke onderwijsbehoeften. De leerling kan goed mee komen in de groep, behaalt
goede resultaten, is sociaal vaardig. De leerling heeft soms extra hulp nodig als het moeilijk gaat om
iets te leren. De leerling krijgt dan extra instructie van de leerkracht, maar deze hulp is kort en tijdelijk.
De leerkracht richt het onderwijs zo in, dat deze leerling de kans krijgt om het beste uit zichzelf te
halen. De leerkracht weet hoe hij dit kan bewerkstelligen en voert dit uit met behulp van de cyclus
handelingsgericht werken. Hierbij voert hij schoolbrede afspraken uit over instructie, klassenmanagement, ontwikkelingsgericht onderwijs, Kanjertraining enzovoort. In de gesprekkencyclus wordt
met de leerkrachten meer specifieke afspraken gemaakt over zijn/haar ontwikkeling in leerkracht
handelen.
De zorgcoördinator heeft een preventieve functie op dit niveau. De zorgcoördinator gaat regelmatig
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op klassenbezoek, observeert het handelen van de leerkracht en interpreteert tijdens deze bezoeken
het pedagogisch klimaat, klassenmanagement en betrokkenheid van de leerlingen in de groep. De
zorgcoördinator geeft leerkrachten feedback naar aanleiding van de bezoeken en ze spreken samen af
waar leerkrachten hun handelen kunnen verbeteren. Naast deze bezoeken vindt regelmatig praktisch
overleg plaats tussen leerkrachten van de jaargroep en een lid van de directie en de zorgcoördinator.
Deze overleggen hebben als doel om een gezamenlijk aanpak te bespreken op didactisch en/of
pedagogisch niveau. De zorgcoördinator checkt de groepsplannen, individuele plannen en Parnassys.
Binnen niveau 1 wordt er vanuit gegaan dat leerkrachten de afspraken en korte hulp zelf kunnen
uitvoeren.
De directie is regelmatig in de groepen om het handelen van leerkrachten te observeren. Directie
geeft leerkrachten onder andere naar aanleiding van deze bezoeken feedback op het leerkracht
handelen. Leerkrachten nemen deze feedback op in het persoonlijk ontwikkelingsplan en leren op
deze manier hun leerkrachtvaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Directie bekijkt regelmatig of
de administratie van de leerkrachten nog up to date is.
De ouders van leerlingen worden regelmatig geïnformeerd door de leerkracht over de ontwikkeling
van hun kind en bij een mogelijke overstap naar een volgend niveau van ondersteuning. Het
informeren is gepland in het jaarrooster. Naast deze geplande gesprekken is de leerkracht ook
verantwoordelijk voor informatievoorziening waar nodig. Het is lastig te omschrijven in welke situatie
dat nodig is, maar gaat vooral over preventief en proactief handelen. Panta Rhei gaat er van uit dat
haar personeel preventief en proactief handelt. Informatie, feedback en overleg wordt zoveel mogelijk
preventief gevoerd. Dit bevordert proactief handelen en voorkomt moeizaam herstellen van
teleurstellingen achteraf. (verplaatst)
Wij verwachten van ouders een actieve en participerende rol. Ouders komen op de gesprekken en
informatiemomenten die door school worden georganiseerd. Ouders informeren de leerkracht over
belangrijke zaken buiten school.

2.4.3 Niveau 2
In niveau 2 volgt een leerling het onderwijs in de groep en behaalt hij de groepsdoelen die de
leerkracht vaststelt in het groepsplan. De leerling heeft wel een andere onderwijsbehoefte dan de
overige leerlingen in zijn groep en heeft op één of meerdere gebieden behoefte aan extra
ondersteuning door de leerkracht. Met de extra ondersteuning is de leerling in staat om de
groepsdoelen te behalen. De onderwijsbehoefte van de leerling kan zowel op pedagogisch en / of
didactisch gebied liggen. De onderwijsbehoefte van de leerling en de extra ondersteuning die een
leerling ontvangt binnen niveau 2 zijn bekende handelingen binnen de school. Panta Rhei is bekend
met dergelijke specifieke onderwijsbehoeften en vormen van extra ondersteuning die hierbij passen.
Indien sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte en ondersteuning die de school nog onbekend
is, moet een leerkracht dit bekend maken bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan eventueel
besluiten om een kind direct toe te laten tot niveau 3.
De leerkracht stelt op niveau 2 vast welke extra ondersteuning geboden kan worden en hoe dit
organisatorisch uitgevoerd kan worden. Onder extra ondersteuning verstaan wij een aanpassing in het
handelen van de leerkracht op pedagogisch en/of didactisch gebied. Extra ondersteuning in de vorm
van instructie wordt altijd door de leerkracht zelf uitgevoerd. Ondersteuning in uitvoering en oefening
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van een taak kan ook worden uitgevoerd door een onderwijsassistent. De leerkracht legt extra
ondersteuning en specifieke onderwijsbehoeften vast in het groepsplan. De leerkracht informeert
ouders over het feit dat een leerling voor één of meerdere vakken in niveau 2 is ingedeeld. De
leerkracht informeert de ouders hierbij ook welke extra ondersteuning de leerling ontvangt op zo
concreet mogelijke wijze. De leerkracht maakt ook afspraken met ouders hoe zij de leerling extra
ondersteunen. De leerkracht maakt een verslag van de gemaakte afspraken en voegt dit toe aan
Parnassys. Binnen niveau 2 is de leerkracht zelf verantwoordelijk om toetsen op maat af te nemen of
om tussentijds te toetsen. Dit vindt plaats na overleg met de zorgcoördinator. De leerkracht is ook
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de gemaakte afspraken met de zorgcoördinator over de
werkzaamheden van de onderwijsassistent. Indien de extra ondersteuning niet tot de gewenste
resultaten leidt en de leerkracht raakt handelingsverlegen, kan zij een verzoek doen bij de
zorgcoördinator tot besluitvorming niveau 3.Niet iedere leerkracht zal direct in staat zijn om tegemoet
te komen aan specifieke onderwijsbehoeften. Leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid om
hulpvragen rond dit onderwerp aan de orde te stellen bij collega’s, zorgcoördinator of directie. De
leerkracht kan in de uitvoering van extra ondersteuning voor leerlingen ook zelf begeleiding krijgen.
Hierbij valt te denken aan co-teaching, collegiale consultatie, inzet van een onderwijsassistent of
scholing van de leerkracht.
De taken van de zorgcoördinator op niveau 2 bestaan uit o.a. overleg met leerkrachten en het voeren
van ELB’s en incidenteel klassenbezoeken n.a.v. een ELB. Het gaat hierbij vooral om signaleren,
begeleiden en controleren. De zorgcoördinator controleert de administratie rondom specifieke
onderwijsbehoeften en extra ondersteuning en checkt tijdens klassenbezoeken of de ondersteuning
ook volgens plan wordt uitgevoerd. De zorgcoördinator ondersteunt een leerkracht bij hulpvragen
rondom de uitvoering van extra ondersteuning en kan zelf ook co-teaching inzetten of dit delegeren
naar een collega. De zorgcoördinator spreekt met de leerkracht af hoe zij de onderwijsassistenten
inzet. De zorgcoördinator coördineert de contacten tussen leerling-leerkracht-onderwijsassistent. De
zorgcoördinator besluit wanneer een leerling op maat getoetst moet worden. Vanuit het beeld wat
een zorgcoördinator creëert door de klassenbezoeken, overleg met de leerkracht en administratie,
kan de zorgcoördinator binnen het PT in overleg tot besluitvorming naar niveau 3. De leerkracht
informeert de ouders hierover.
De onderwijsassistenten bieden ondersteuning in de groepen of met kleine groepjes leerlingen. Ze
kunnen gevraagd worden door de leerkracht/zorgcoördinator om toetsen op maat af te nemen. Zij
overleggen cyclisch met de zorgcoördinatoren over de begeleiding en ondersteuning die zij bieden. De
onderwijsassistenten zorgen voor de administratie in Parnassys rondom de geboden begeleiding.
De directie is regelmatig in de groepen, checkt de extra instructie en herhaalde instructie. Zij geven zo
nodig een periode co-teaching. Directie organiseren leergroepen en zij besluiten met de
zorgcoördinatoren binnen het PT of een leerling naar niveau 3 gaat.
Net als in niveau 1 verwachten wij van ouders een actieve en participerende rol in de begeleiding van
hun kind en in de ondersteuning van het leerproces. Ouders zoeken zo mogelijk hulp of helpen mee in
onderzoek bij externen en geven de benodigde informatie door voor een juiste begeleiding van hun
kind. Indien externen betrokken worden bij begeleiding op school, moet met het volgende rekening
worden gehouden: de school neemt informatie van externen aan, maar kan haar beleid niet
aanpassen aan externen. De school besluit hoe en of de informatie van externen ingepast kan worden
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aan de begeleiding van de leerling. Wanneer een leerling voor extra ondersteuning begeleid wordt
door een instantie, mag dit niet onder schooltijd plaatsvinden. Voor uitzonderingen op deze afspraak
moeten ouders een verlof aanvraag voor extra ondersteuning invullen. Met deze aanvragen worden
slechts in uitzonderlijke gevallen ingestemd. (Dan denken we aan externe behandeling voor EED,
begeleiding door psycholoog/psychiater (Lucertis/Triversum), begeleiding voor leerlingen met andere
verzoeken die binnen een arrangement vallen en logopedische behandeling bij kleuters).

2.4.4 Niveau 3
In niveau 3 heeft een leerling behoefte aan gerichte en specifieke ondersteuning op één of meerdere
vaardigheden. Het gaat op dit niveau bijvoorbeeld om leerlingen met dyslexie, dyscalculie, motorische
stoornissen, enzovoort. De leerling heeft behoefte aan structurele ondersteuning die uiteindelijk tot
doel heeft dat een leerling steeds meer vaardigheden zelfstandig leert uit te voeren. De problemen die
een leerling ervaart bij het leren, kunnen van dien aard zijn dat het voor de leerling niet meer mogelijk
is om de doelen van de groep te halen. De leerling kan op dit niveau ondersteuning krijgen van de
onderwijsassistent voor één of meerdere periodes. Deze ondersteuning kan geboden worden door de
leerkracht zelf en/of door de onderwijsassistent.
De leerling krijgt een individueel handelingsplan, of een werkplan/portfolio of er wordt een
ontwikkelingsperspectief geschreven. De leerkracht en zorgcoördinator maken deze plannen samen.
De leerkracht neemt hierin het initiatief en is verantwoordelijk voor de planning van het maken en
evalueren van deze plannen.

De leerkracht is in staat om een leerling in niveau 3 zelf te begeleiden. Indien een leerkracht
handelingsverlegen is m.b.t. de begeleiding van een leerling of leerlingen in niveau 3. De leerkracht
bespreekt deze leerling cyclisch met de zorgcoördinator en eventueel kan deze leerling ingebracht
worden in het ondersteuningsteam. De leerkracht neemt deel aan gesprekken over onderzoeken en
/of behandeling met externen met de zorgcoördinator, ouders en eventueel leden van het OT. De
leerkracht nodigt ouders uit voor deze gesprekken. De leerkracht is degene die start met het invullen
van het groeidocument (voor bespreking in het OT). Dit gaat in overleg en in samenwerking met de
zorgcoördinator.
De leerkracht noteert afspraken en acties in Parnassys. De leerkracht maakt (en voert uit en evalueert)
met i.s.m. de zorgcoördinator een werkplan (gr 7-8), HP, OPP, of groepsplan. De leerkracht is
regelmatig in gesprek met de ouders over voortgang van ontwikkeling van de leerling, zo nodig met
zorgcoördinator. Voor een optimale begeleiding van ondersteuning kunnen externen worden
ingeschakeld door school of ouders. Te denken valt bijvoorbeeld aan logopedist, fysiotherapeut,
dyslexiebehandelaar. De leerkracht informeert de zorgcoördinator over externe ondersteuning die
door ouders is gestart en maakt hier een aantekening van in Parnassys. Indien er gesprekken worden
gevoerd met externen, moet de leerkracht de zorgcoördinator altijd uitnodigen.
De zorgcoördinator krijgt bij leerlingen op niveau 3 een meer participerende rol in de ondersteuning.
De zorgcoördinator werkt samen met de leerkracht, kijkt mee en checkt of de processen rondom de
ondersteuning verlopen zoals is afgesproken. De zorgcoördinator is zo mogelijk altijd aanwezig bij
gesprekken met ouders/externen als er onderzoeken en/of resultaten worden besproken. De
zorgcoördinator voert, incidenteel, gesprekken met leerlingen over de ondersteuning. Om tot de juiste
ondersteuning te komen, kan de zorgcoördinator een leerling bespreken in het ondersteuningsteam
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met externen. In enkele gevallen organiseert de zorgcoördinator contacten en begeleiding voor de
leerkracht met en door externen.
De zorgcoördinator voert gerichte observaties, ondersteuning bij (speciale) werkplannen en eventueel
co-teaching uit bij individuele leerlingen of kleine groepjes. De zorgcoördinator ondersteunt de
leerkracht bij het maken van alle plannen op dit niveau. De zorgcoördinator kan weloverwogen
besluiten tot enige vorm van onderzoek en bespreekt dit binnen het PT. De zorgcoördinator is
eindverantwoordelijk voor het hele proces rondom het groeidocument, OPP en afstemmingsplan
zowel met leerkracht en/of ouders.
De ouders van een leerling in niveau 3 hebben regelmatig contact met de leerkracht over de
ontwikkeling van hun kind. Panta Rhei verwacht van ouders dat zij hun medewerking verlenen aan een
optimale ondersteuning op school en zij vullen mede het groeidocument/afstemmingsplan in. Ouders
vervullen een actieve rol m.b.t. handelingsplannen en/of OPP. In overleg vullen ouders en school
elkaar aan, om tot een juiste aanpak te komen. De uitwisseling van informatie over de leerling is zowel
de verantwoordelijkheid van ouders als van school.

2.4.5 Niveau 4
Een leerling op niveau 4 heeft een grote ondersteuningsbehoefte en een OPP. We verwachten van de
leerling positieve inzet tijdens de extra ondersteuning bij de onderwijsassistent. De leerling denkt mee
over de te behalen doelen. De leerling heeft structureel begeleiding op één of meerdere gebieden. Zo
nodig krijgt de leerling binnen de groep de ondersteuning (sommige leerlingen vinden het niet prettig
uit de groep gehaald te worden).
De leerkracht is de spil in de ondersteuning van de leerling. Zij voorziet het ondersteuningsteam en
ouders van de juiste informatie, ziet toe op de juiste administratie van de ondersteuning, voert samen
met de zorgcoördinator, directie en externen gesprekken (ook tussenevaluatie- en eindgesprekken)
met ouders. De belangrijkste taak van de leerkracht draait om het verzorgen van de juiste
ondersteuning van de leerling in de klas. Het uitvoeren van de afspraken is een belangrijk onderdeel.
Een leerkracht kan op elk terrein hulpvragen hebben en staat open voor begeleiding om deze
hulpvragen op te lossen. Afhankelijk van de vorm van het arrangement kan een leerling ondersteuning
krijgen van een onderwijsassistente. De leerkracht draagt er zorg voor dat deze begeleiding volgens
afspraak wordt uitgevoerd.
De zorgcoördinator zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig worden besproken in het
ondersteuningsteam. De zorgcoördinator ziet toe op het invullen van het groeidocument door
leerkracht en ouders en verzorgt het gesprek met de leerling wat daarbij hoort. De zorgcoördinator
zorgt ervoor dat de leerling met ondersteuningsbehoefte op niveau 3 en 4, de juiste ondersteuning
krijgen. Zij zorgt voor de juiste procedure bij besluitvorming van de ondersteuning. Zij stuurt
leerkracht en onderwijsassistenten aan in de uitvoering van de ondersteuning, zorgt voor de afspraken
rondom de tussenevaluatie en eindevaluatie. Ook ziet zij toe op de juiste afhandeling van de
gesprekken rondom de ondersteuning (eventueel in het groeidocument).
Wanneer het leerling betreft in groep 8 speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol in de contacten
met het voortgezet onderwijs (VO). Zij organiseert betrokkenenoverleg tussen Primair Onderwijs
(PO)en VO.
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Het kan zijn dat ondanks intensieve ondersteuning dit niet leidt tot gewenste ontwikkeling. De school
kan het besluit nemen om de leerling te verwijzen. Leerlingen kunnen worden verwezen naar scholen
voor speciaal (basis) onderwijs of andere basisscholen, middels een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Ouders moeten instemmen met het verzoek tot verwijzing. De TLV wordt aangevraagd bij het SWV
Passend Onderwijs IJmond. De zorgcoördinator verzorgt alle documenten en gesprekken rondom de
aanvraag. Indien ouders een verwijzing weigeren, wordt door directie en ouders naar een passende
oplossing gezocht.
De onderwijsassistenten begeleiden leerlingen met een OPP of handelingsplan. Zij kunnen de groep
overnemen, zodat de leerkracht met de leerlingen individueel kan werken. De onderwijsassistent
werkt met individuele leerlingen of kleine groepjes. Indien mogelijk nemen ze deel aan gesprekken.
De directie is aanwezig bij het ondersteuningsteam. PT kan besluiten nemen over af te nemen
onderzoeken. De directie is eindverantwoordelijke bij verwijzingsprocedures naar S(B)O en andere
basisscholen.
De ouders hebben een participerende rol in de ondersteuning. Zij nemen deel aan gesprekken rondom
de beginsituatie, de tussenevaluatie en de eindevaluatie van een arrangement. Ouders vullen een
deel van het groeidocument in en een deel met hun kind samen. Panta Rhei verwacht van ouders een
actieve rol om tot een optimale ondersteuning van hun kind te komen.

2.4.6 Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam komt vijf keer per schooljaar bijeen. In het ondersteuningsteam staan vragen
rond de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal.
Samenstelling ondersteuningsteam:
- Leerkracht
- Zorgcoördinator/Intern begeleider (notulist)
- Begeleider passend onderwijs SWV
- Schoolmaatschappelijk werker/CJG coach (op afroep)
- Ouder (op afroep)
- Directielid (voorzitter)
Ouders kunnen bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam worden uitgenodigd. Het
ondersteuningsteam werkt volgens de handelingsgerichte systematiek (zie bijlage
“Ondersteuningsteam in stappen”). Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is het
voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het ondersteuningsteam en een deel van het
groeidocument is ingevuld.

2.4.7 Het groeidocument
Als een kind vast dreigt te lopen in het onderwijsleerproces worden de ouders daarover door de
leerkracht geïnformeerd. De leerkracht noteert de bevindingen en gespreksverslagen in het leerlingadministratiesysteem Parnassys.
Het eerste deel van het groeidocument is een middel om de ondersteuningsbehoeften van een
leerling in kaart te brengen. Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden
eerst samen met ouders en het ondersteuningsteam besproken en indien gewenst daarna
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beschreven. Ouders dienen hier wel schriftelijk toestemming voor te geven via een accordering in het
eerste deel van het groeidocument.
Het groeidocument kan tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de eventuele bespreking in
het ondersteuningsteam dienen. De zorgcoördinator coördineert het invullen en archiveren van de
groeidocumenten.
Bij een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs is een volledig ingevuld groeidocument, inclusief
ontwikkelperspectief (OPP) verplicht.

2.4.8 Begeleider passend onderwijs SWV
Aan de school is een begeleider passend onderwijs en een gedragsspecialist vanuit het
samenwerkingsverband verbonden. Doel van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is
om het niveau van de basisondersteuning en preventieve en licht curatieve interventies te
optimaliseren en om eventuele (curatieve) interventies te plegen. De begeleider kan worden
ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en schoolniveau. De
begeleider heeft zitting in het ondersteuningsteam en is procesbegeleider bij de arrangeergesprekken.
School is en blijft te allen tijde eigenaar van het ondersteuningstraject.

2.4.9 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk
De zorgcoördinatoren onderhouden indien nodig het contact met het CJG en schoolmaatschappelijk
werk. Dit contact vindt plaats op basis van advisering, ter versterking van het ondersteuningsteam.
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 zijn twee zorgcoördinatoren
aangewezen als contactpersoon. Zij zijn als enige bevoegd een melding bij de verwijsindex te doen.
Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders. Doel van een
melding is zicht 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.

2.4.10 Overige externe deskundigen
Naast bovengenoemde instanties kunnen wij, indien nodig, een beroep doen op de
leerplichtambtenaar, Alert 4 you, Veilig thuis, Triversum, GGD, OBD, Lucertis Jeugdzorg, diverse centra
voor jeugdpsychologie en onderzoek, de wijkagent. Wij beseffen dat wij in deze opsomming mogelijk
instanties missen.

2.4.11 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school
Functie/ deskundigheid
Leerkracht

Taak
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert
de basisondersteuning in de groep uit. Heeft basiskennis en
vaardigheden op het gebied van (lichte) ondersteuningsbehoeften bij
leren en gedrag. Onderhoudt contact met ouders, ZoCo en/of IB en
leerling. Draagt mede zorg voor het leerling-dossier en het invullen van
de groeidocumenten.
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Zorgcoördinator

Directeur

Adjunct-directeur

Dyslexiespecialist

Gedragsspecialist

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de
ondersteuningsstructuur. Zij coördineert de dagelijkse gang van zaken
betreffende de ondersteuning voor leerlingen. De zorgcoördinator
ondersteunt de leerkrachten bij handelingsverlegenheid op het gebied
van pedagogisch en didactisch handelen. De zorgcoördinator initieert
en implementeert beleid op het gebied van ondersteuning en bewaakt
de kwaliteit op ondersteuningsgebied. De zorgcoördinator levert een
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, leerling, externen. Verzorgt agenda
ondersteuningsteam. Coördineert het invullen van groeidocumenten
en het bijhouden van het leerling-dossier. Verzorgt aanvraag van
arrangementen. Rapporteert aan en overlegt met directie.
De directeur is onderwijskundig leider en eindverantwoordelijk voor
een gezonde schoolorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de
directeur zicht te houden op de totale organisatie. Zij bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs in de gehele school en zorgt ervoor dat zij
inzicht heeft in de totale organisatie. Zij verkrijgt haar informatie door
regelmatig overleg met het pedagogisch team, maar ook door zelf de
organisatie te onderzoeken en een beeld te vormen van ontwikkeling.
Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de
uitvoering van passend onderwijs en het opbrengstgericht werken.
Faciliteert en ondersteunt leerkracht, zorgcoördinatoren en IB waar
nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam. Zij onderhoudt
contacten met ouders, leerling, leerkrachten ,zorgcoördinatoren, IB,
bestuur, externen.
De adjunct-directeuren implementeren en bewaken het
onderwijskundig beleid in de onder- of bovenbouw. De adjunctdirecteuren zijn mede verantwoordelijk voor het vaststellen en
uitvoeren van het jaarplan waarvoor zij jaarlijks een voorstel doen
waarna het plan door de directeur wordt vastgesteld. Zij verkrijgen
informatie door regelmatig overleg met het pedagogisch team en
binnen het managementteam, maar ook door zelf groepen te
bezoeken en een beeld te vormen van ontwikkeling. Zij onderhouden
contacten met ouders, leerling, leerkrachten, zorgcoördinatoren, IB,
bestuur, externen Op Panta Rhei zijn twee adjunct-directeuren.
Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van
lezen, spelling en dyslexie. Voor een dyslexieverklaring moet altijd
aanvullend onderzoek worden gedaan door een psycholoog of
orthopedagoog; neemt deel aan conferenties en studiedagen; draagt
relevante informatie over aan leerkrachten.
Ondersteunt leerkrachten en de zorgcoördinatoren en intern
begeleider bij vragen rondom gedragsproblematiek. Organiseert
leergroepen waarin vooral de preventie van probleemgedrag centraal
staat; is gespecialiseerd in ondersteuning op Kanjergebied; neemt deel
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Motorisch remedial
teacher

Taalspecialist

Rekenspecialist

Ontwikkelingsgericht
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(OGO-specialist)

Specialist Meerkunners

aan conferenties en studiedagen; draagt relevante informatie over aan
leerkrachten .
Ondersteunt leerkrachten bij begeleiding van leerlingen op gebied van
de motorische ontwikkeling. Zij heeft een signalerende taak en kan
kleine onderzoeken uitvoeren. Ondersteunt leerkrachten en ouders bij
vragen op het gebied van de motorische ontwikkeling; neemt deel aan
conferenties en studiedagen; draagt relevante informatie over aan
leerkrachten.
De taalspecialist ontwikkelt, borgt en bewaakt de doorgaande
didactische taal-leeslijn binnen de school; houdt literatuur over taal
onderwijs bij en is op de hoogte van onderzoek en ontwikkelingen ;
adviseert bij de keuze en implementatie van nieuwe methodes, aanpak
en/of materialen of software; kan op verzoek fungeren als vraagbaak
en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van beginnende
collega’s op het betreffende vakgebied, verzorgt klassenconsultatie en
nabespreking; draagt bij aan de versterking van de inhoudelijke kennis
en didactiek in het team ; neemt deel aan conferenties en studiedagen;
draagt relevante informatie over aan leerkrachten.
De rekenspecialist ontwikkelt, borgt en bewaakt de doorgaande
didactische taal-leeslijn binnen de school; houdt literatuur over rekenonderwijs bij en is op de hoogte van onderzoek en ontwikkelingen ;
adviseert bij de keuze en implementatie van nieuwe methodes, aanpak
en/of materialen of software; kan op verzoek fungeren als vraagbaak
en luisterend oor voor collega’s, ondersteunen van beginnende
collega’s op het betreffende vakgebied, verzorgt klassenconsultatie en
nabespreking; draagt bij aan de versterking van de inhoudelijke kennis
en didactiek in het team ; neemt deel aan conferenties en studiedagen;
draagt relevante informatie over aan leerkrachten.
De OGO-specialist ontwikkelt, borgt en bewaakt de doorgaande
didactische leerlijn binnen de school; houdt literatuur over OGOonderwijs bij en is op de hoogte van onderzoek en ontwikkelingen ;
adviseert bij lesontwikkeling, aanpak en/of materialen of software; kan
op verzoek fungeren als vraagbaak en biedt een luisterend oor aan
collega’s, ondersteunen van beginnende collega’s op gebied van OGO,
verzorgt klassenconsultatie en nabespreking; draagt bij aan de
versterking van de inhoudelijke kennis en didactiek in het team ; neemt
deel aan conferenties en studiedagen; ontwikkelt registratieinstrumenten en draagt relevante informatie over aan leerkrachten.
De specialist Meerkunners ontwikkelt, borgt en bewaakt de
doorgaande didactische leerlijn binnen de school voor leerlingen die op
het gebied van leerstof meer aan kunnen; houdt literatuur bij en is op
de hoogte van onderzoek en ontwikkelingen. Daarnaast adviseert zij bij
lesontwikkeling, aanpak en/of materialen of software; zij kan op
verzoek fungeren als vraagbaak en biedt een luisterend oor aan
collega’s, ondersteunen van beginnende collega’s op gebied van
Meerkunners. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
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Onderwijsassistent

beleidsplan en de implementering hier van. Zij bezoekt conferenties en
studiedagen en draagt relevante informatie over aan leerkrachten.
De onderwijsassistenten bieden ondersteuning in de groepen of aan
kleine groepjes leerlingen. Ze kunnen gevraagd worden door de
leerkracht om toetsen op maat af te nemen. Zij overleggen regelmatig
met de zorgcoördinatoren over de begeleiding en ondersteuning die zij
bieden. De onderwijsassistenten zorgen voor de administratie in
Parnassys rondom de geboden begeleiding. Daarnaast zijn zij
verantwoordelijk voor de organisatie van het studiecentrum en de
mediatheek.
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2.4.12 Leerlingdossier
Voor elke leerling onderhouden wij een leerlingdossier (Parnassys, papieren en digitaal dossier en
portfolio). Hierin kunnen de volgende stukken opgenomen zijn:


















de leerlingenadministratie;
rapporten;
uitslagen van toetsresultaten;
gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
verslagen van onderzoeken en gesprekken externen
verklaringen dyslexie;
verslagen van gesprekken met ouders;
afspraken die er over de leerling zijn gemaakt;
eventueel medisch protocol;
effectieve leerlingbespreking;
OPP en afstemmingsplan;
werkplannen van leerlingen;
individuele handelingsplannen;
incidentenregistratie;
privacyverklaring;
schriftelijke waarschuwing schorsing en verwijdering;
eventueel het onderwijskundig rapport.

Wij streven ernaar om de dossiervorming digitaal te laten plaatsvinden.
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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 tijdelijke plaatsing op
een SO/SBO school (SWV Passend onderwijs IJmond, 2014).”

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. In uitzonderlijke
gevallen kan nog een aanvullend arrangement bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd.

3.2. Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de extra 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 (basis)onderwijs. Een plaatsing in
het speciaal basisonderwijs is in principe van tijdelijke aard; een plaatsing is het speciaal onderwijs kan
tijdelijk of structureel tot 12/13 jarige leeftijd zijn. Er kunnen verschillende typen
toelaatbaarheidverklaringen afgegeven worden:




Speciaal basisonderwijs
IKC (4 t/m 6 jarigen)
Speciaal onderwijs
- categorie I (cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt, langdurig ziek, psychiatrisch)
- categorie II (lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt)
- categorie III (ernstig meervoudig gehandicapten én cognitief zeer beperkt)

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o dient de school een volledig
groeidocument, inclusief ontwikkelperspectief, op te stellen. Voor leerlingen vanaf groep 5 wordt ook
een afstemmingsplan ingevuld.
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4. Exclusie
Binnen de mogelijkheden van Panta Rhei zijn wij handelingsverlegen/ -onbekwaam indien




De veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt door fysiek,
(extreem)verbaal bedreigend of seksueel intimiderend gedrag;
Er sprake is van stapeling van cognitieve, fysieke en/of sociaal emotionele problematiek bij de
leerling;
De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen.
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Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning in schema
School: Panta Rhei
Bestuur: Fedra
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit: basisarrangement
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende
aanwezig blauw = excellent

wit

geel

groen blauw

Handelingsgericht werken
Planmatig werken
Ondersteuningsstructuur
Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie
Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen
Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek
Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften
Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)
Protocol voor medische handelingen

Extra ondersteuning
 Iedere leerkracht is gecertificeerd Kanjerspecialist (gedrag);
 Specialisten taal, rekenen, motoriek, OGO; Meerkunners, gedrag, en dyslexie;
 Onderwijsassistenten;
 Uitgebalanceerde ondersteuningsstructuur.

Exclusie:
 De veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) in gevaar komt door
fysiek, (extreem)verbaal bedreigend of seksueel intimiderend gedrag;
 Er sprake is van stapeling van cognitieve, fysieke en/of sociaal emotionele problematiek bij de
leerling;
 De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of
inkopen.
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