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Inleiding  

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van CBS De Fontein geeft onze school aan hoe de 
ondersteuning en begeleiding op de school eruitziet en welk aanbod van onderwijs gebaseerd op de 
formulering basisondersteuning, aanbod voor ondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen 
bij ons op school geboden kan worden. 

Aangaande het SOP staat in het (vernieuwde) Ondersteuningsplan van het SWV PO 20.01 (2018) het 
volgende omschreven:  

De basisondersteuning is het door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken niveau van 
ondersteuning dat beschikbaar is voor iedere leerling op alle scholen in het samenwerkingsverband. 
Het gaat daarbij om het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die de school binnen 
haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met 
samenwerkende ketenpartners, uitvoert. Deze interventies organiseren de scholen zelf met de hen 
daartoe beschikbaar gestelde middelen. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel 
beschikbaar is voor of binnen de basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Er wordt voor deze interventies dus geen toewijzende verklaring 
afgegeven die recht geeft op extra ondersteuning door het samenwerkingsverband. 

De vastgestelde basisondersteuning van het samenwerkingsverband is gebaseerd op 13 
kernkwaliteiten die voortkomen uit de vier elementen van basisondersteuning uit het 
Referentiekader (2013) horend bij de wet op Passend Onderwijs.  Het niveau ligt daarmee boven de 
inspectienorm (basiskwaliteit, Waarderingskader 2017) en komt overeen met wat 85% van alle 
kinderen in het basisonderwijs kennen en kunnen.  

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een 
samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een 
dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.  
Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden 
voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.  

Kortom: in het SOP komt de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van 
de scholen (zie bijlage ijkinstrument) de extra ondersteuning die de school biedt (zie bijlage 
verscheidenheid). En de ambities van de school omtrent het bieden van extra ondersteuning 

 
Wettelijk kader  
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de 
taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit 
document beschrijft de school de basisondersteuning, de extra ondersteuning die de school biedt of 
wil gaan bieden. Als slot beschrijft de school de ambities die er zijn rond Passend Onderwijs. 
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Het schoolondersteuningsprofiel:  
• is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school  
• wordt geschreven door de directie van de school  
• wordt jaarlijks vastgesteld  
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad  
 
Samenwerkingsverband 20.01 
Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 
20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning 
aanwezig. 

Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 
www.passendonderwijsgroningen.nl 

 

 
 
  



   
 

          Schoolondersteuningsplan CBS De Fontein, Ten Boer   2022-2023 

 

 
5 

1. Algemene gegevens CBS De Fontein 
 
Naam van de school                 CBS De Fontein 
Bezoekadres                              Riekele Prinsstraat 1A 
Postcode                                     9791 DB 
Plaats                                          Ten Boer 
Brinnummer                               05TO 
Directeur                                    Mevr. E. Meijer- Den Ouden 
Intern Begeleider                      Mevr. M. van der Klei 
Samenwerkingsverband           20.01 
Aantal leerlingen oktober 2022             126 

 
2. Missie & Visie van CBS De Fontein 

De Fontein, de plek om te zijn!  

• waar je je als kind welkom (aandacht), veilig (gezien) en vertrouwd (fouten maken mag, want 
daar leer je van) voelt  

• waar juffen en meesters hart voor de school hebben  

• waar je geholpen wordt om op te groeien tot een zelfstandig, sociaalvaardig en betrokken mens  

• waar school, ouders en kinderen samen optrekken  

• waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan iedereen  

• waar je extra hulp krijgt als je iets moeilijk vindt of extra uitdaging als je iets al goed kunt  

• waar we onze normen baseren op Bijbelse waarden  

 

De missie, de bedoeling van ons onderwijs op De Fontein is: Goed onderwijs voor alle kinderen 
opdat ze allemaal optimaal tot ontwikkeling komen (competentie) en allemaal goed voorbereid 
hun eigen plaats (autonomie) in de samenleving (relatie) kunnen innemen. Om dit zo goed 
mogelijk te realiseren, werken we vanuit onze visie dat De Fontein voor kinderen de plek is om te 
zijn. We scheppen een pedagogisch klimaat, waarin veiligheid, geborgenheid, rechtvaardigheid en 
vertrouwen de sleutelwoorden zijn en waarin uw kind wordt uitgenodigd om tot bloei te komen. 
Kortom: Uw kind centraal! We zien wie je bent, iedereen is anders en niemand is zoals jij. Onze 
visie is terug te vinden in de keuzes die we maken m.b.t. sociaal emotionele vorming, 
godsdienstige vorming, ouderbetrokkenheid en de keuzes van methodes.  

Wij werken opbrengst- en handelingsgericht en maken gebruik van observaties en toetsen. Daarbij 
staat het belang van het individuele kind centraal. Wij geven adaptief onderwijs en onze 
kernwaarden zijn:  

• Een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces: We helpen kinderen zich bewust te worden 
van hun mogelijkheden en we ondersteunen hen in hun ontwikkeling.  

• Effectief onderwijs: We zorgen op De Fontein voor een goed pedagogisch klimaat en een 
uitdagende leeromgeving. Ons onderwijsleerproces is gestructureerd en we zorgen voor een 
effectieve instructie. Ons leerstofpakket voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus voor taal 
en rekenen en we werken met actuele leermiddelen. We hanteren een effectieve 
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ondersteuningsstructuur voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zowel op cognitief 
als sociaal emotioneel gebied.  

• Samenwerking: Op De Fontein leren we leerlingen te luisteren naar elkaar en respect te hebben 
voor elkaar. Onze school is een oefenplek voor democratisering en socialisering met als doel actief 
burgerschap.  

• Ouderbetrokkenheid: In het belang van de kinderen betrekken we ouders bij het onderwijs aan 
hun kinderen. Wij informeren ouders over wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen 
verwachten.  

• Kwaliteit: Om de kwaliteit van ons onderwijs te toetsen, werken we met het cyclische proces van 
plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Het niveau van de gerealiseerde opbrengsten ligt 
minimaal op het landelijk vastgestelde niveau.  

• Professionaliteit: Op De Fontein werken we optimaal samen vanuit onze visie om de missie te 
verwezenlijken. We zijn deskundig op het gebied van taal-leesontwikkeling, gedragsproblematiek 
en onderwijs aan meer begaafde leerlingen. We vergroten onze deskundigheid door scholing en 
teamleren.  

• Wij hanteren een groepsgerichte aanpak, waarbij we rekening houden met de individuele 
verschillen tussen leerlingen. Deze aanpak is terug te zien in de groepsplannen en in de concrete 
lessituatie in de groep. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling.  

Vanuit de maatschappij en het ministerie worden er ontwikkelingen in gang gezet die de nodige 
gevolgen hebben voor het werken in onze school. Er wordt van ons gevraagd om kinderen te 
begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaalvaardige en betrokken mensen, die van 
waarde zijn in de maatschappij van de toekomst. De vaardigheden die kinderen daarbij nodig 
hebben worden wel de 21e -eeuwse vaardigheden genoemd. Dit betekent voor ons onderwijs op 
CBS De Fontein dat we de komende jaren stapje voor stapje toewerken naar meer eigenaarschap 
bij de kinderen door met hen te werken aan samenwerking en zelfsturing. Ook dit doen we vanuit 
onze visie ‘Het kind centraal’ en vanuit onze kernwaarden. 

 
3. Basis- en extra ondersteuning binnen VCPO NG  

 

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basis- ondersteuning als 
het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve 
interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. 
 
In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschrijven. 
De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen 
binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden 
daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke 
onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning 
vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar 
ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een verwijzing naar 
een andere school behoort tot de mogelijkheden.  
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Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal 
te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.  

 
Basisondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen: 
De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt geboden 
binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning zijn als bijlage 
opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2019-2023. (www.passendonderwijsgroningen.nl).  

 
Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen 
De extra ondersteuning wordt binnen onze samenwerkingsverband vormgegeven door middel van 
arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het Ondersteuningsteam. De 
arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs. Arrangementen worden 
jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van de scholen.  
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 4. Welke ondersteuning kan CBS De Fontein bieden  

 
4.1 Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01   
 
Hieronder het overzicht ten aanzien van de geboden basisondersteuning binnen de scholen 
waarover binnen het samenwerkingsverband de afspraken zijn gemaakt. Als algemene 
voorwaarde wordt gesteld dat de scholen over een basisarrangement van de inspectie 
beschikken.  
 

De vier aspecten 13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning 
(samenwerkingsverband 20.01) 

Preventieve en licht 
curatieve interventies 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

 
 

2. Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig 
hebben op een ander niveau is een 
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.  

De onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

3. De scholen hebben een effectieve (interne) onderwijs 
ondersteuningsstructuur. 

 4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan 
hun handelingsbekwaamheid en competenties. 

 5. De school organiseert effectief multidisciplinair overleg 
gericht op de leerlingenondersteuning. 

 6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het 
onderwijs. 

Planmatig werken (HGW) 7. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen. 

 8. De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de 
ontwikkeling van leerlingen. 

 9. De school voert beleid op het terrein van de leerling 
ondersteuning.  

Kwaliteit van 
basisondersteuning 

10. De school werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

 11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning en opbrengsten. 

 12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 
 

 13. De school heeft jaarlijks haar ondersteuningsprofiel (SOP) 
vastgesteld. 
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4.2 Basisondersteuning binnen onze school  
 
4.2.1 Voldoen we aan de afspraken die gemaakt zijn?  
 
In deze paragraaf geven we aan in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe 
wij vormgeven aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband 20.01.  
 
Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de inspectie 
vastgestelde basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan de inspectie 
geen tekortkomingen heeft vastgesteld, die noodzaken tot verscherpt toezicht. Voldoet de 
school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de 
basisondersteuning.  
 
A. Onze school voldoet aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.  

 
Laatste audit : 28 maart 2019 
Arrangement : basis 

 
Om de basiskwaliteit van basisondersteuning te kunnen vaststellen is criterium eveneens 
het toezicht kader van de inspectie, met als minimumnorm voor basiskwaliteit:  
• Onderwijsproces: Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen zijn tenminste 

voldoende en niet meer dan één van de andere standaarden is onvoldoende. 
• Schoolklimaat: veiligheid is tenminste voldoende.  
• Onderwijsresultaten: leerresultaten zijn tenminste voldoende.  
 
Op CBS De Fontein zijn de criteria: Zicht op Ontwikkeling en Didactisch handelen 
voldoende evenals het schoolklimaat, veiligheid en onderwijs- en leerresultaten  
 
De basiskwaliteit van onze school is op orde.  

 
B. Onze school voldoet op basis van de checklist aan de vastgestelde basisondersteuning 

(Voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist).  
 
4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning  
 
In het kader van de basisondersteuning maken wij als school gebruik van: 
•  Observaties van de leerkracht 
- Het volgen leerlingen d.m.v. CITO-leerlingvolgsysteem van groep 3 t/m 8 
        en a.d.h.v. methodetoetsen 
- Het volgen van kleuters d.m.v. Parnassys leerlijnen jonge kind 
- Multidisciplinaire kennis in school aanwezig (GGD, fysiotherapie, logopedie) 
- Interventies: 
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Lezen 
(Technisch, begrijpend en 
woordenschat) 

               BOUW! 
Connect 
Ralfi 
Letterster 

Spelling Letterster 
Spiekkaarten 

Rekenen Spiekkaarten 
Rekenmuurtje (Bareka) 
Calcularis 

Sociaal emotioneel Ik ben top! 
Doos met gevoelens 

Meer- en hoogbegaafdheid SiDi protocol 
Torenklas 

 
• In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ hanteren wij de afspraken die staan in het:  
- Pestprotocol; we hanteren de steungroep aanpak indien nodig 
- Dyslexieprotocol  
- Dyscalculieprotocol  
- Protocol medische handelingen 
 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van de methode KWINK. 
En voor de signalering gebruiken we het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN! 
(Leerkrachtlijsten en leerling lijsten) en de leerlijnen jonge kind (parnassys). 
 
Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen  
Technisch Lezen  : Veilig leren lezen KIM-versie, Estafette, Blinklezen 
Begrijpend Lezen  : Estafette nieuw (groep 4,5), Teksten Wiebren de Jong 
Spelling   : STAAL spelling 
Taal   : STAAL taal 
Rekenen en Wiskunde : Pluspunt 4 
 
Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces 
 
4.3 Wat biedt onze school aanvullend op de basisondersteuning?  
 
Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning 
iets extra’s bieden.  
Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, 
bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken 
het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning: 
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Preventieve interventies en licht curatieve interventies: 
Onder preventie verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop is gericht om tijdig 
leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de 
aanwezigheid van diagnostische expertise en de school kan deze al dan niet in samenwerking met 
ketenpartners organiseren. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als 
medewerkers) maakt deel uit van de basisondersteuning.  
Wat betreft de lichte curatieve interventies zijn afspraken gemaakt over:  

- Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;   
- Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer 

of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor 
leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden;   

- Methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken 
van gedragsproblemen (uitgewerkt in KWINK, gouden weken, steungroep aanpak, 
kinderpleinwacht en het pestprotocol)   

- Protocollen t.a.v. medische handelingen (waaronder epilepsie, allergie, enz.) 
- De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan 

bieden (waaronder maandelijks overleg met de jeugdverpleegkundige van de GGD 
en korte lijnen met het WIJ team Ten Boer en andere ketenpartners) 

- Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en 
instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit 
nodig hebben. 

Genoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de 
continuïteit in de schoolloopbaan van de leerling ondersteunen. Er wordt gestreefd naar preventief 
denken en handelen. I.p.v. curatief de zorg op uitvallers te richten probeert de leerkracht vroegtijdig 
leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben. Het is belangrijk dat de leerkracht 
vooruitkijkt: Welke cruciale leermomenten in de leerlijn komen de komende periode aan bod en 
welke leerlingen hebben hierbij extra instructie en begeleiding nodig? 
 
Aanbod van ondersteuning:  
Het vaststellen van een ondersteuningsbehoefte kan door alle teamleden worden gedaan. Dit 
gebeurt in samenspraak met de intern begeleider. Binnen de organisatie van ons onderwijs trachten 
wij tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen en de specifieke onderwijsbehoefte van 
ieder kind. Onze school is een school die werkt volgens ‘afstemming’. Binnen deze visie is niet de 
lesstof en het leerstofjaarklassensysteem het referentiepunt, maar de individuele ontwikkeling van 
het kind. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoeften en de mogelijkheden van het kind. 
Dat wil zeggen: er wordt voortdurend gezocht naar wat een kind nodig heeft om de lesdoelen te 
bereiken. We bieden hierbij geen individueel onderwijs, de instructie vindt plaats in de groep en 
vervolgens kan er een verlengde instructie plaatsvinden om het doel van de les te behalen. Er wordt 
gewerkt met convergente differentiatie binnen het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI). 
 
Leerlingen met dyslexie: 
Voor leerlingen op de Fontein waarbij de leesontwikkeling achterblijft wordt een onderzoek 
aangevraagd bij Timpaan. Als de diagnose Ernstige Dyslexie is vastgesteld volgt een behandeling 
voor de duur van anderhalf tot twee jaar. Na de behandeling volgt er een advies voor het inzet van 
compenserende maatregelen. Hierbij valt te denken aan: 
- extra tijd bij het maken van toetsen, 
- gebruik van een Ipad  
- toetsen op niveau eventueel met auditieve ondersteuning, 
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- beoordelen van fouten alleen bij de onderdelen die bij spelling net geoefend zijn, 
- spellingscorrectie inzetten, 
- gebruikmaken van strategiekaarten, 
- inzet van compenserende middelen in afstemming met het VO 
- gebruik maken van digitale (les- en lees-) boeken (b.v. Yoleo lezen) 
 
Leerlingen met dyscalculie: 
Voor deze leerlingen worden er de volgende compenserende maatregelen ingezet: 
- extra tijd bij het maken van toetsen, 
- gebruik van rekenmachine, 
- gebruikmaken van strategiekaarten, 
- aanbod richten op wat deze leerlingen nodig hebben om zelfredzaam te worden (omgaan met 
geld, klokkijken, rekenen met behulp van de rekenmachine). 
 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen: 
Torenklas, Levelwerk voor in de klas en schaken. Daarnaast werken wij met het Sidi protocol wat 3 
x per schoolloopbaan van een leerling wordt ingevuld door de leerkracht. 
 
Leerlingen met leerproblemen (al dan niet gediagnosticeerd): 
Toetsen op niveau 
Visuele ondersteuning 
Extra tijd voor herhaling en automatisering. 
Extra middelen voor automatisering (zie interventies hierboven) 
Inzet op talenten  
Eigen leerlijnen/OPP 
Indien nodig wordt er voor deze leerlingen een individueel plan opgesteld. 
Praktijkklas verenigingsbreed 
 
Leerlingen met sociaal emotionele problemen 
Contact met GGD/andere ketenpartner 
Rots en Water training vanuit het WIJ team 
KIES-training vanuit het WIJ team 
Indien nodig wordt er voor deze leerlingen een individueel plan opgesteld. 
 
Leerlingen met fysieke problemen 
Contact met GGD/andere ketenpartner (zoals Beatrixoord of LWOE (epilepsie)) 
Ondersteuning door CEDIN paramedische dienst 
Indien nodig wordt er voor deze leerlingen een individueel plan/protocol opgesteld. 
 
Leerlingen met ontwikkelingsproblemen 
Externe organisaties zoals CEDIN, Molendrift, OCRN, Accare en Autismeteam Noord Nederland 
enz. denken met ons mee. Dit alles gaat in nauwe samenwerking met de ouders. 
 
Bekwaamheid van leerkrachten:  
De school gebruikt zowel interne als externe deskundigen ter ondersteuning van de uitvoering van 
zorg en begeleiding in de groepen. Groepsleerkrachten kunnen hun deskundigheid en vaardigheden 
vergroten door middel van: 

• Scholing (zowel individueel als op teamniveau) 
• Bijhouden van vakliteratuur 
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• Collegiale consultatie 
• (video-)coachen door de Intern Begeleider 
• Adviseren en coachen door extern deskundigen  
 

Handelingsgericht werken: 
Het doel van HGW is het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
alle leerlingen; de gewone of gemiddelde leerlingen én de leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben (omdat ze zich anders, langzamer of sneller ontwikkelen). Het gaat daarbij om een 
basisaanbod van kwalitatief goed onderwijs en effectieve ondersteuning voor alle leerlingen. Hoe 
sterker die basis, hoe minder leerlingen er buiten de ‘boot’ vallen. (Handelingsgericht werken, 
Noelle Pameijer, 1e druk 2017)  
HGW kent 5 fasen en 8 stappen:  
  

                                  
De HGW-cyclus kent 5 fasen en 8 stappen:  

1. Waarnemen: gegevens analyseren en begrijpen, onderwijsaanbod evalueren en signaleren 
van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  
2. Formuleren van doelen: handreikingen (alle lln.) en onderwijsbehoeften (sommige lln.)  
3. Het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning plannen: lln. samenvoegen (verrijkt, 
basis intensief in Leeruniek) en lessen voorbereiden  
4. Realiseren: onderwijsaanbod uitvoeren voor de groep; subgroepen en individuele lln. en 
extra ondersteuning bieden.  
5. Evalueren: de impact van het lesgeven en ondersteunen evalueren, borgen wat werkt en 
de doorgaande lijn bewaken.  

 
Groep 3 t/m 8  
2x per schooljaar plant de leerkracht de doelen per blok van het basisaanbod op gebied van taal, 
lezen en rekenen (M; tot en met Januari ’20, E; jan-juli 2020) in Leeruniek.  Deze gegevens vertaalt 
hij/zij naar een weekplanning per blok in de klassenmap.  Vanuit de doelen kiest de leerkracht per 
week passende leerstofonderdelen, opdrachten, instructie, feedback, werkvormen, 
groepering, ondersteuning en dergelijke. Rekening houdend met de vakspecifieke 
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onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling.  (Zie Onderwijsplan in Leeruniek per 
vakgebied)  
Daarnaast wordt er een indeling gemaakt voor de instructiegroepen per vakgebied a.d.h.v. de 
onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze instructiegroepen (verrijkt, basis en intensief) 
wisselen.  De leerkracht bekijkt per vak, per les of er kinderen zijn die voor dat les-doel verlengde 
instructie nodig hebben. Daarnaast worden de stimulerende, belemmerende factoren en de 
onderwijsbehoeften van ieder kind bij gehouden in Leeruniek. Dit gaat mee als overdracht naar de 
volgende groep. 
 
Groep 0/1/2 (honden- en konijnengroep) 
Er wordt voor ieder thema (zie jaarplanning) een voorbereiding gemaakt waarin: 
taal/gespreksactiviteiten, reken/wiskundeactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, 
lees/schrijfactiviteiten, spelactiviteiten en constructieve/beeldende activiteiten gepland staan. Dat 
gebeurt door middel van een ontwerpschema.  
In iedere themaplanning worden de kinderen die extra zorg nodig hebben genoteerd in het aparte 
blok hiervoor. Na ieder thema wordt dit geëvalueerd. Dit wordt meegenomen in de volgende 
themaplanning. Zo wordt er goed bijgehouden welke hulp ze krijgen, wat er goed werkt en waar 
nog aan gewerkt moet worden.  In de weekplanning staat welke kinderen begeleiding krijgen, op 
welk moment en op welke gebieden. Opvallende zaken rondom leerlingen worden ook 
opgeschreven in de klassenmap zodat er een compleet beeld van de kinderen ontstaat.   
Daarnaast noteren we 2x per jaar in Leeruniek de stimulerende, belemmerende factoren en de 
onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit gaat mee als overdracht naar groep 3.  
 
Sociaal emotioneel leren 
In de laatste week voor de herfstvakantie worden er groepsbesprekingen sociaal emotioneel 
gehouden. Hierin worden de ZIEN! uitslagen besproken en waar nodig een groeps- of individueel 
plan gedrag opgesteld in Parnassys.  
De methode KWINK wordt ingezet voor het sociaal emotioneel leren (inclusief burgerschap en 
mediawijsheid). Kwink werkt aan de 5 SEL- gedragscompetenties:  
- besef hebben van jezelf,  
- besef hebben dan de ander,  
- keuzes kunnen maken 
- zelfmanagement 
- relaties kunnen hanteren 
 
Groepsbespreking  
Relevante conclusies uit observaties, gesprekken en analyses van de methode-gebonden toetsen 
worden meerdere keren per jaar besproken in de groepsbespreking en omgezet naar handelen in 
de groep en gesprekken met ouders. 
 
Individuele Handelingsplannen of Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  
Als leerlingen een arrangement hebben voor extra begeleiding of leerlingen hebben een eigen 
leerlijn op 1 of meerdere vakgebieden dan krijgen ze een OPP. Dit OPP wordt minimaal 3x per jaar 
met ouders besproken (en ondertekend).  
  
Een IH krijgen leerlingen die langdurig een interventie nodig hebben op didactisch of sociaal 
emotioneel gebied. Hierin staat ook vermeld wat de doelen zijn waaraan gewerkt wordt, hoe, 
wanneer, hoe lang en met wie. Deze worden ook met ouders besproken.  
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5. Extra Ondersteuning  
 

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en 
complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen.  
Onze school ontvangt gelden van het bestuur vanuit passend onderwijs-gelden wanneer de zorg de 
basisondersteuning overstijgt. 
Voor deze leerlingen heeft de school een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.  
 
Voor de onderstaande onderwijsbehoeften kunnen wij een beroep op de arrangementen en/of extra 
ondersteuning om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school: 
 

· Taalontwikkelstoornis:  ondersteuning van Kentalis 
· Auditieve beperkingen: ondersteuning van Kentalis 
· Fysieke beperkingen: ondersteuning van Cedin en/of Beatrixoord 
· Gedrag (onder andere ASS): ondersteuning van OCRN, CEDIN, Accare, Lentis Jonx, ATN, 
Molendrift e.a. 
-Jonge kinderen: Vroeg erbij team (MEE) 

 
Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere reguliere 
basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra 
ondersteuning binnen de school te bieden: 
 

In beginsel gaat de Fontein uit van de volgende principes: 
• Ieder leerling is in principe welkom op school. De school is echter gebonden aan faciliteiten 

en middelen die de regering in de huidige onderwijssituatie biedt.  
• Bij ieder teamlid is er sprake van een professionele kwaliteit, die mogelijkheden biedt tot 

het verlenen van ondersteuning/begeleiding aan (opvallende) leerlingen.  
• De school kan leerlingen met relatief lichte leer- en gedragsproblemen begeleiden. 
• Bij het bieden van ondersteuning is er sprake van een teamverantwoordelijkheid, ‘de 

leerlingen zijn van de hele school’. 
• We respecteren ieders kwaliteiten, zowel van leerlingen, ouders en teamleden. 
• Daar waar de school hiaten in de kwalitatieve ondersteuningsverlening constateert, wordt 

er op bijgeschoold.  
• De school blijft zoeken naar mogelijkheden het onderwijs af te stemmen op specifieke 

behoeften van leerlingen binnen de gestelde kaders. 
• Er zal altijd een relatie bestaan tussen het bieden van ondersteuning/begeleiding en het 

aantal (opvallende) leerlingen in een groep. 
• Directie, intern begeleider en het team zijn voorwaarden stellend actief. 

 
Ondanks alle extra inzet van intern en externe partijen kan het zijn dat een leerling niet genoeg kan 
profiteren van ons onderwijs. We starten dan een traject richting plaatsing op een andere 
onderwijsvorm.  
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Grenzen van de school als:  
• Een leerling die zowel instabiele gedrags- als leerproblemen heeft. 
• Een leerling die zich alleen kan ontwikkelen in een 1 op 1 situatie 
• Uit een Psychologisch onderzoek blijkt dat de ondersteuningsmogelijkheden voor de 

leerling in de basisschool onvoldoende zijn en er een duidelijk advies Speciaal Onderwijs 
wordt gegeven. 

• De school handelingsverlegen is met betrekking tot de ondersteuning/begeleiding van de 
leerling en waarbij de ondersteuning/begeleiding ten koste gaat van de leerkracht en 
medeleerlingen. 

• Sociaal emotionele problematiek leidt tot demotivatie & frustratie van de leerling. Dit wordt 
vastgelegd middels: ZIEN!, overleg ouders en observaties van de leerkracht, Intern 
begeleider en/of orthopedagoog. 

• Er sprake is van gedragsproblematiek. Leerlingen met een dusdanige gedragsstoornis die 
geen gevaar opleveren voor de andere leerlingen kunnen binnen onze school een passend 
onderwijsaanbod krijgen. Bij (grensoverschrijdend) gedrag waardoor de veiligheid van de 
leerling, andere leerlingen of collega's in het geding komt, zal een verwijzing richting b.v. 
cluster 4 plaatsvinden.  

• Intelligentie onder de IQ=70 kunnen wij geen passend onderwijs bieden. Bij leerlingen met 
een TIQ van 70-80 is het van belang dat het welbevinden voorop staat. Van belang is dat er 
geen gedragsproblematiek wordt ervaren welke het leren negatief beïnvloed. 

• Er sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid. We verwachten dat de leerlingen zelfstandig 
zijn in de toiletgang. Dit betekent dat zij bij binnenkomst zindelijk zijn. In overleg met school 
is het eventueel mogelijk om uitzonderingen hierop te maken, ouders moeten in dat geval 
wel kunnen aantonen dat er intensieve specialistische ondersteuning en begeleiding is 
ingeschakeld ter ondersteuning van het zindelijk worden. Daarnaast moeten leerlingen in 
staat zijn hun eigen kleding aan- en uit te trekken. 
 
Maatwerk (indien) mogelijk voor leerlingen met onderstaande beperkingen.  

• Meervoudig gehandicapte leerlingen. 
• Verpleegkundige handelingen: medicijnverstrekking is in overleg met ouders mogelijk (en 

toestemming voor gegeven middels een handtekening). Voor overige verpleegkundige 
handelingen kan de school geen verantwoordelijkheid nemen.  

• Visuele beperkingen: Slechtziende leerlingen kunnen worden opgevangen indien hun 
visuele beperking met ondersteuning van hulpmiddelen geen belemmering vormt voor het 
volgen van het onderwijs binnen onze school.  

• Auditieve beperkingen: leerlingen met een beperkte spraak-taalstoornis en er nauwelijks 
tot beperkt sprake is van een achterstand in de verstandelijke ontwikkeling.  

• Taalklas; Indien het Nederlands nog niet wordt beheerst en dit een belemmering oplevert 
om de reguliere lessen op de Fontein goed te kunnen volgen kan een leerling 3 dagen per 
week naar de Taalklas en 2 dagen per week naar de Fontein. 

 
Er wordt samen met ouders (en evt. Externe instanties) onderzocht of we kunnen voldoen aan de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen 

 
Wij hanteren bovenstaande criteria als basis voor het aannamebeleid van de school. Een en ander 
gebeurt altijd in overleg met ouders, waarbij de school de eindverantwoordelijkheid draagt voor de 
beslissing of een leerling plaatsbaar is. Advies van het bovenschools ondersteuningsteam kan 
ingewonnen worden. 
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Aanvulling bij het eventueel overschrijden van grenzen bij het aanbieden van de ondersteuning: 
Wanneer ouders vasthouden aan het volgen van onderwijs op onze basisschool tegen alle 
adviezen in van de school, wordt er een contract opgesteld waarin de verantwoordelijkheid bij de 
ouders wordt gelegd. Eventueel kan de school besluiten de leerling te schorsen. 

 
6.  Ambities van de school  

 
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we de 
komende periode willen realiseren.  

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn: 

• Doorlopende ontwikkel- en zorglijnen: 1 zorgteam (uit de Startnotitie Kindcentrum Ten 
Boer, mei 2017) 

Een van de grote voordelen van het Kindcentrum is dat men binnen een en hetzelfde gebouw een 
doorlopende ontwikkel- en zorglijn kan realiseren. De korte lijnen tussen enerzijds Kids2b en de 
beide scholen als het gaat om de verticale doorstroom van voorschool naar vroegschools en 
anderzijds ook de korte lijnen tussen de beide scholen onderling ingeval van bijv. een horizontale 
overstap naar de andere school16 werken hier zeer bevorderlijk. 

Het is zaak om zo snel mogelijk zicht te krijgen op eventuele problematieken bij leerlingen op het 
gebied van ontwikkelingsachterstanden dan wel de thuissituatie en om deze problematieken 
multidisciplinair te benaderen. 

Het komt nu helaas voor dat verschillende organisaties die ieder voor zich betrokken zijn bij een 
zorgkind dit niet van elkaar weten. Dit komt het kind geenszins ten goede, in tegendeel. Daarom 
achten de directeuren het wenselijk dat er binnen het KindCentrum sprake is van een gezamenlijk 
multidisciplinair zorgteam dat geregeld bij elkaar komt. Naast de beide scholen zullen in ieder geval 
medewerkers van Wij Ten Boer onderdeel uitmaken van dit team. Omdat in sommige gevallen de 
problematieken bij kinderen reeds in de voorschoolse periode zich voordoen is de er voor Kids2b 
eveneens een wezenlijke rol binnen het zorgteam weggelegd. 
 
 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog 
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: 
Een optimale afstemming met WIJ Ten Boer ten aanzien van de verdeling van de gelden Passend 
onderwijs en Jeugdhulp in situatie waarbij beide partijen hulp bieden (Samenloop) 
 


