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1. Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 

onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 

leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 

voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 

in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 

verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 

document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 

regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 

werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 

samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 

ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 

een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 

samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 

afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 

ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 

doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 

kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 

individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 

alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten 

en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 

heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 

welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum september 2020 

Naam van onze school  IKC Spoorbuurt 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting Sarkon  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband PO Kop van Noord-Holland  
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

IKC Spoorbuurt: Samen, leren, groeien! 
IKC Spoorbuurt biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Baby’s, peuters en 

kinderen van groep 1 t/m groep 8 kunnen er spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en 

ontspannen, zowel binnen als buiten schooltijd. 

Bij IKC Spoorbuurt werken we als één team  aan de totale ontwikkeling van kinderen. We 

werken met elkaar samen en hebben onze aanpak, visie en pedagogisch klimaat zoveel mogelijk 

op elkaar afgestemd. Hierin leren wij nog iedere dag. 

We zorgen voor een soepele overgang van de hele dagopvang en peuteropvang naar de 

basisschool. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar de buitenschoolse opvang, de 

naschoolse activiteiten en in een later stadium naar het voortgezet onderwijs. 

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum in ontwikkeling. Wij werken samen aan de ontwikkeling 

van de kinderen vanuit LEV! 

LEV: Leerplek voor het leven - EigenWijs - Vertrouwen door verbinding 

Bij IKC Spoorbuurt ontwikkelt een kind zich vanuit het motto  “samen, leren, groeien!” Wij leren met 

LEV van en met elkaar.  Wij ondersteunen elkaar bij dat wat zelf gedaan kan worden. Hierdoor leren wij 

richting te geven om ‘het goede’ te doen. Binnen IKC Spoorbuurt werken we aan de hand van de 

kernwaarden  samen, persoonlijk, ontdekken, open en zelfstandig aan een optimale ontwikkeling van 

het kind.  We creëren LEV door vanuit verbinding samen te werken aan de ontwikkeling van 

leerlingen.  Zij leren te worden wie zij zijn en te ontdekken wat zij kunnen. 

Onze overtuiging is hierbij dat we een leerplek voor het leven zijn waar: 

·          Wij de basis leggen voor een leven lang leren. 

·          Wij samen leren leven. 

·          Wij elke situatie benutten om van te leren. 

·          Wij moed tonen en fouten zien om van te leren. 

·          Iedereen zich op EigenWijze ontwikkelt samen met anderen. 

  

 

Onze visie op passend onderwijs 

LEV: Leerplek voor het leven - EigenWijs - Vertrouwen door verbinding 

Leren met LEV is met hart voor elkaar. Met LEV werken de scholen met partners in de omgeving aan 

de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij leren met LEV in een rijke leeromgeving. 

Wij ondersteunen elkaar bij dat wat zelf gedaan kan worden. Hierdoor leren wij richting te geven om 

‘het goede’ te doen. 

Een leerplek voor het leven is een plek waar: 

- Wij de basis leggen voor een leven lang leren. 

- Wij samen leren leven. 

- Iedereen zich op EigenWijze ontwikkelt samen met anderen. 

- Wij elke situatie benutten om van te leren. 

- Wij moed tonen en fouten zien om van te leren.   

Bij IKC Spoorbuurt is veel aandacht voor de ondersteuning voor onze leerlingen. Na het signaleren van 

een hulpvraag zijn er verschillende manieren waarop wij hulp kunnen bieden. In overleg met alle 

betrokkenen, dus ook de ouders, bepalen we welke ondersteuning noodzakelijk is. 
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Het kan voorkomen dat het gedrag, prestaties of de toets uitslagen van een kind aanleiding vormen 

om er extra aandacht aan te besteden. Voor alle groepen wordt de ontwikkeling gevolgd die specifiek 

voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen aangeven op welk niveau een leerling 

werkt en wordt begeleid. Hierin komen ook de individuele plannen van aanpak naar voren wanneer dit 

nodig is bij een vermeende dyslexie of andere belemmeringen op het sociaal-emotionele en/of 

cognitieve gebied. De groepsleerkracht en/of intern begeleider gaan dan na, hoe op de meest 

adequate wijze zorg verleend kan worden. Het onderwijs is zodanig georganiseerd dat kinderen met 

een achterstand of een probleem op een bepaald gebied (maar ook kinderen met meer 

mogelijkheden) extra oefenstof wordt aangeboden. Dit gebeurt door de groepsleerkracht in overleg 

met de interne begeleider. Samen analyseren zij het probleem en wordt bepaald op welke wijze deze 

kinderen extra hulp aangeboden krijgen. Kinderen die op een bepaald leerstofgebied continu extra 

aandacht behoeven, krijgen die (extra) leerstof binnen de groep aangeboden. In een aantal gevallen is 

het noodzakelijk dat kinderen een eigen leerlijn op een bepaald vakgebied moeten gaan volgen. In dat 

geval wordt gekeken op welke wijze het kind een zo maximaal mogelijk resultaat zal bereiken aan het 

einde van de basisschool. Hiervoor wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Voordat de 

keuze voor een OPP wordt gemaakt, is er uiteraard altijd betrokkenheid van ouders. Ouders verlenen 

instemming met de inhoud van het OPP, maar niet met de wijze waarop hier aan invulling wordt 

gegeven. Er zijn leerlingen die specifieke ondersteuning krijgen op grond van een bepaalde 

onderwijsbehoefte. Deze kinderen kunnen voor een bepaalde tijd extra ondersteuning krijgen in de 

vorm van een onderwijsarrangement. Hierbij kan de school naast extra ondersteuning in de groep ook 

een expert vanuit het speciaal onderwijs in roepen. Deze begeleiding geschiedt in samenwerking met 

de groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Leerlingen die wat meer mogelijkheden hebben 

Naast leerlingen met extra zorg, omdat de ontwikkeling op een of andere manier achterblijft, zijn er 

ook kinderen die erg goed kunnen leren. Ook deze kinderen dienen extra zorg te krijgen om in hun 

onderwijsbehoefte te worden voorzien. Zij krijgen meer uitdagende leerstof (op een hoger niveau) in 

de groep. Deze leerstof moet hen extra stimuleren. Voor deze leerlingen worden de talenten beter in 

beeld komen d.m.v. een QuickScan (DHH). Vervolgens wordt met deze informatie gewerkt aan een 

passend onderwijsaanbod. Het kan zijn dat uw kind deze extra uitdagende leerstof deels in een zgn. 

Plusklas aangeboden krijgt. 
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum dat onderwijs en opvang verzorgt voor alle kinderen, 

ongeacht culturele achtergrond of geloofsovertuiging. De populatie die onze school bezoekt is een 

afspiegeling van de samenenleving in de woonkern Anna Paulowna en omgeving.  

IKC Spoorbuurt staat in de gemeente Hollands Kroon in de dorpskern Anna Paulowna. Deze kern heeft 

ongeveer 8300 inwoners en heeft een regiofunctie binnen de gemeente, mede door het 

voorzieningenniveau en de aanwezigheid van een NS-station in de lijn Den Helder – Nijmegen. 

Het aantal leerlingen in het onderwijs is de afgelopen jaren gedaald. Anna Paulowna ligt in een lichte 

krimpregio. Op dit moment worden er jaarlijks ongeveer 70 a 90 kinderen geboren. Het marktaandeel 

van het onderwijs van IKC Spoorbuurt ligt rond de 45%. Naar verwachting zal het aantal leerlingen in 

het onderwijs afnemen tot ongeveer 260 leerlingen in 2022. Dit heeft mede als oorzaak doordat de 

school in de bovenbouw nog dubbele groepen kent. Na 2022 zal het leerlingaantal zich stabiliseren. 

Het overgrote deel komt van de leerlingen uit de dorpskern Anna Paulowna en buitengebieden. Enkele 

gezinnen zijn afkomstig uit de omliggende kernen zoals Oudesluis, van Ewijksluis en Breezand. 98% 

van de ouders is autochtoon. Een derde van ouders is zijn niet oorspronkelijke inwoners van de regio, 

maar zijn via hun werk voor de offshore-industrie of Marine hier terecht gekomen. De zorgscore van 

het onderwijs is 30,5 volgens de nieuwe gewichtenregeling. 

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Sterke punten in de ondersteuning die IKC Spoorbuurt biedt zijn: 

• Goede zorgstructuur binnen opvang en onderwijs 

• Samenwerking tussen interne begeleider onderwijs en pedagogisch coach in de kinderopvang. 

• Handelingsgericht werken binnen zowel onderwijs als opvang 

• Overleg met specialisten binnen eigen locatie 

• Gespecialiseerde onderwijsassistenten met ervaring in onderwijs, opvang en zorg 

• Samenwerking opvang en onderwijs die de ontwikkeling van het kind ten goede komt 

• Professioneel team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers met ruime kennis op 

diverse vakgebieden. 

• Nauwe samenwerking tussen leerkracht en intern zorgteam 

  

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

De grenzen aan de ondersteuning die IKC Spoorbuurt biedt zijn te herleiden naar situaties:  

• als het primaire onderwijsproces moeilijk doorgang kan vinden 

• als er onevenredig veel medewerkertijd naar een individueel kind gaat 

• als het kind niet tot ontwikkeling komt in combinatie met een laag welbevinden (lijdensdruk) 

• als de veiligheid van het kind, de groep en de medewerker onvoldoende gewaarborgd wordt 

• als de vorm van onderwijs die wij aanbieden niet langer aansluit bij de onderwijsbehoefte van 

het kind 

• als de extra ondersteuning vanuit zorg en/of onderwijs niet meer dekkend en passend is bij de 

onwikkelingsbehoefte van het kind 
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Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

Ambitie van IKC Spoorbuurt op het gebied van ondersteuningsmogelijkheden 
IKC Spoorbuurt groeit steeds verder naar een volledig IKC, waarbij de doorgaande lijn 0-13 jaar 

gewaarborgd is en er op het gebied van zorg de aanpak van onderwijs en opvang meer geintegreerd 

is. Deze ambitie zal naar verwachting aan het einde van het schooljaar 2020-2021 voor meer dan 60% 

zijn vormgegeven. 

IKC Spoorbuurt is bezig om enkele zorgpartijen in het gebouw te huisvesten die op het gebied van 

logopedie, jeugdzorg en jeugdwelzijn een meerwaarde zijn binnen een integraal kindcentrum. Dit 

zorgt daarnaast voor een vergroting van het expertise gebied van het IKC op het gebied van zorg. 

Tot slot wordt het team van IKC Spoorbuurt steeds bekwamer in haar deskundigheid, zodat we uit een 

kind kunnen halen wat er in zit. Als middel hiertoe wordt scholing van het team en individuele 

medewerkers ingezet, zodat het aantal specialisten met een eigen kennisgebied in het IKC zich 

uitbreidt. 
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2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 

ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 

 

Ondersteuning in de lessen 

Aan alle leerlingen: 

Jonge kinderen leren vooral spelenderwijs en door zelf te ontdekken. In de opvang en de 

onderbouw worden de activiteiten binnen een thema aangeboden. Een thema biedt volop 

gelegenheid voor een afwisselend aanbod, zodat kinderen volop kunnen spelen, oefenen en leren. 

Ook in de bovenbouw en BSO bieden wij een deel van de leerstof en activiteiten thematisch aan. 

Leerlingen werken samen in groepjes rondom een bepaald onderwerp. Het thema biedt volop 

gelegenheid om zelf te ontdekken en nieuwe dingen te leren. 

Bij ons onderwijs gaan we uit van de totale ontwikkeling van een kind; sociaal-emotioneel, cognitief 

en motorisch. Vaardigheden in rekenen, taal en lezen zijn essentieel; zij vormen de basis voor de 

andere vakken. Wij bieden het onderwijs in deze vakken op 3 niveaus aan. Op deze manier houden 

we oog voor de groep als geheel, maar is er ook aandacht voor de onderlinge verschillen in 

capaciteiten, vaardigheden en leerstijlen. Zo kunnen kinderen zich op hun eigen niveau optimaal 

ontwikkelen. 

Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van leerlingen spelen een 

belangrijke rol. We willen kinderen bewust maken van hun eigen ontwikkeling. 
Door samen met leerlingen doelen te stellen en na te gaan of de doelen behaald zijn, leren kinderen 

dat zij zélf onderdeel zijn van hun eigen leerproces. We volgen en begeleiden kinderen, zodat ze 

met al hun talenten goed tot hun recht komen. Wij monitoren de resultaten van kinderen door 

middel van observaties en (onafhankelijke) toetsen. Deze gegevens worden geanalyseerd zodat in 

kaart gebracht kan worden hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. De ontwikkeling van kinderen 

verloopt niet volgens een vast patroon en is mede afhankelijk van hun capaciteiten. Er zullen dus 

verschillen zijn. De ene leerling heeft meer ondersteuning nodig dan de andere leerling. We 

proberen zo goed mogelijk met die verschillen om te gaan door in te spelen op de 

(onderwijs)behoeften van de leerlingen.  

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

Bij IKC Spoorbuurt hebben wij veel aandacht voor meerkunners en hoogbegaafde leerlingen. We 

bieden zo veel als mogelijk een passend aanbod. Het passend aanbod bestaat onder andere uit: 

compacten en verrijken van de leerstof in de groep, uitdagende opdrachten, inzicht krijgen in eigen 

leren en vaardigheden trainen op denken (cognitie) en doen (gedrag). Het team heeft zich verder 

ontwikkeld in het werken met meerkunners en hoogbegaafdheid. We hanteren hierbij de 

screeningslijst van de DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Door deze signalering 

kan er bekeken worden welke leerlingen in aanmerking komen voor extra uitdaging binnen de 

groep. Hierbij wordt ook de input van de ouders gevraagd door middel van een digitale vragenlijst. 
 

 

Ondersteuning buiten de lessen 

Aan alle leerlingen: 

Buiten de lessen bieden we die ondersteuning die past bij de basisondersteuning die het onderwijs 

binnen IKC Spoorbuurt biedt. Dit is maatwerk.  
 

Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 
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Buiten de lessen bieden we die ondersteuning die past bij de basisondersteuning die het onderwijs 

binnen IKC Spoorbuurt biedt. Dit is maatwerk.  
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2.5 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 

primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 

school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 

deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 

eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" 

ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een school 

zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

 

Op 7-2-2017 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:   

 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 

 

Punten van verbetering 

In februari 2017 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek volgens het nieuwe toetsingskader 

uitgevoerd bij toen nog de Spoorbuurtschool. Dit was aan het begin van het verbeterplan. Nu twee 

jaar verder zijn de resultaten van dat bezoek onderdeel van het verbeterplan, waar in 2019-2020 de 

laatste fase mee in is gegaan. De afgelopen twee jaar heeft het team van IKC Spoorbuurt, onderwijs 

tweemaal een interne audit laten uitvoeren door de auditcommissie van Stichting Sarkon. Hieronder 

beschrijven wij de verbeterpunten, welke voortkomen uit het inspectiebezoek. De hieronder 

omschreven verbeterpunten komen uit de auditrapportage van april 2019. 

• Beredeneerd aanbod in de groepen 1-2 kan specifieker. Hier is in 2019 onder leiding van een 

Jonge Kindspecialist aan gewerkt. Dit heeft geresulteerd in een herschreven visie onderwijs 

aan het Jonge Kind die past bij het beleidsplan dat is ontwikkeld voor de komende vier 

jaar.  Daarnaast heeft IKC Spoorbuurt twee leerkrachten in opleiding als jonge kind specialist. 

• Handelingsgericht werken kan steviger worden neergezet. Dit traject is twee jaar beleid door 

Irma de Bood en Paule Heemskerk van de onderwijsbegeleidingsdienst. Schooljaar 2020-2021 

wordt gebruikt om de ingezette weg te borgen en op enkele aspecten verder te ontwikkelen. 

De zorgstructuur met het handelingsgericht werken staat intussen stevig op de kaart.  

• Opbrengsten moeten omhoog.  Hier is gedurende de afgelopen twee jaar intensief aan 

gewerkt onder begeleiding van Paula Heemskerk. Daarnaast heeft de school een overstap 

gemaakt naar het IEP-leerlingvolgsysteem, omdat dit systeem beter past bij de onderwijsvisie 

en de leerlingpopulatie van IKC Spoorbuurt. Intussen zijn de opbrengsten passend bij de 

leerlingpopulatie en wordt verder gewerkt op basis van onderzoek aan de verdere 

ontwikkeling van het onderwijsaanbod in combinatie met het handelingsgericht werken.  

  

 

Sterke punten 

• Schoolklimaat: Rust in de school. Veiligheidsbeleving en sociaal welbevinden scoren ruim 

voldoende tot goed. De school hanteert een goede preventieve aanpak (Kanjertraining) in 

combinatie met een goede aanpak tegen pesten en monitort dit structureel (Kanvas en 

Kanjertraining). 
• Goede, duidelijke onderwijsstructuur in de school 
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• Didactische structuur met het Edi-model in combinatie met lerend spelen bij de jonge 

kinderen.  

• Organisatiestructuur: alle stukken en documenten zijn op organisatieniveau op orde en 

gecommuniceerd via het kwaliteitshandboek.  

• De bereidwilligheid van het team om te werken aan de kwaliteitsverbetering en 

professionalisering. 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 

paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 

onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 

hieronder weergegeven.  

 

De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 

behoefte aan hebben.  

  

Waar Deskundigheid 

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 

 
Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 

 
Jonge kind specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 NT2-specialist  

 

 
Orthopedagoog  

 Psycholoog  

 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  
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Toelichting deskundigheid 

Specialisten worden binnen ons IKC ingezet op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling of de 

begeleidingsbehoefte van de leerkracht. Zij hebben een ondersteunende functie in het handelen van 

de medewerker rondom de onderwijsbehoefte van het kind.  

IKC Spoorbuurt werkt met drie onderwijsassistenten die daarnaast werken als pedagogisch 

medewerker binnen de opvang. Het aantal uren dat in het overzicht staat omschreven betreft alleen de 

uren die uit het samenwerkingsverband worden bekostigd. De andere uren komen uit de begroting 

van IKC Spoorbuurt.  
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3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 

ondersteuningsbehoefte.  

 

Waar Voorzieningen 

 Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)  

 Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)  

 NT2-klas  

 Schakelklas  

 

 

 

Toelichting voorzieningen  

Team Kinderopvang (Voorschool, kinderopvang en peuterschool) werkt met het VVE-programma van 

Uk en Puk. Dit programma biedt extra ondersteuning in het aanbod. Meer informatie over dit 

programma is te vinden op de website van Kappio Kinderopvang waartoe Kinderopvang Spoorbuurt 

toe behoort.  
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3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 

aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 

onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 

een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod executieve functies  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod meer- en hoogbegaafden  

 Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling  

 Aanbod NT2  

 Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling  

 Aanbod spraak/taal  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 Preventieve signalering van leesproblemen  

 

 

Toelichting onderwijsaanbod  

IKC Spoorbuurt verzorgt binnen haar onderwijsaanbod zo veel als mogelijk aanpakken die voorzien in 

de basisondersteuning. Daarnaast heeft men via (specialistische) teamkennis op enkele gebieden in 

huis. Deze kennis wordt omgezet in het handelen van de medewerker ter ondersteuning van de 

onderwijsbehoefte van het kind.  
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3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 

voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 

de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Agressieregulatietraining   

 Compenserende dyslexiesoftware   

 Faalangstreductietraining   

 Preventieve methode leesproblemen   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Training sociale vaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

IKC Spoorbuurt gebruikt diverse methodieken die horen bij de eerder genoemde deelgebieden. Deze 

methodieken zijn up to date en aan ontwikkeling onderhevig.  
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3.5 Fysieke ruimten 

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke 

ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die 

fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke 

beperking mogelijk maken.  

 

Fysieke ruimten 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte  

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken  

Praktijklokalen/-voorzieningen tuin(kas)  

Verzorgingsruimte  

 

. 

Toelichting fysieke ruimten  

De specifieke ruimtes in het gebouw zijn gecreeërd vanuit de visie op onderwijs zoals het IKC deze 

heeft omschreven.  
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3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 

handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende 

gevallen.  

 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Actief toegepast 

Protocol anti-pesten  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 

 

Toelichting protocollen  

IKC Spoorbuurt hanteert een aantal protocollen met duidelijke afspraken en richtlijnen. Een aantal van 

deze protocollen zijn toegankelijk via onze website onder het kopje ouderinformatie. De protocollen 

worden gehanteert in die situaties waarbij dit noodzakelijk is.  
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14  0 % 0 % 79 % 21 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Voldoende 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Voldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Goed 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Voldoende 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Goed 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 

Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 

wanneer.  

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Voldoende 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een ondersteuningsroute 

binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

Op IKC Spoorbuurt is veel aandacht voor de ondersteuning voor onze leerlingen. Na het signaleren 

van een hulpvraag zijn er verschillende manieren waarop wij hulp kunnen bieden. In overleg met alle 

betrokkenen, dus ook de ouders, bepalen we welke ondersteuning noodzakelijk is. Op IKC Spoorbuurt 

werken we handelingsgericht volgens de 1-zorgroute.  

Gedurende een schooljaar vindt er twee keer een cyclus plaats waarin de leerkracht voor alle kinderen 

de doelen vastlegt in een groepsplan en beschrijft op welke manier er naar dit doel gewerkt wordt. 

Ouders 

Wanneer de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht, is het van belang dat school en 

thuis voortdurend met elkaar in contact zijn. Er zal dan ook geregeld overleg gepland worden. 

Hierdoor kunnen we, indien nodig, ook bijtijds externe hulp of ondersteuning aanvragen.  

Zorg voor uw kind 

Wanneer uw kind bij ons op school komt, willen we graag informatie van u over de voorschoolse 

periode van uw kind. Als ouder kent u uw kind tenslotte het beste. In sommige gevallen is er al veel 

over uw kind bekend, omdat uw kind ook gebruikmaakt(e) van de opvang van ons Integraal 

Kindcentrum. Wanneer uw kind binnen het onderwijs van IKC Spoorbuurt is volgen wij hem/haar goed. 

Dit doen we door te observeren, een aantal toetsen te doen en volginstrumenten te gebruiken. Als uw 

kind extra aandacht nodig heeft, gaan de leerkrachten met u in gesprek om gezamenlijk te bekijken 

hoe de extra begeleiding voor uw kind het beste kan worden aangeboden. Steeds zullen we kijken 

waar uw kind ondersteuning bij nodig heeft. De extra begeleiding kan door de groepsleerkracht 

gegeven worden, maar ook door een onderwijsassistent. Soms is deze extra begeleiding in de groep, 

maar soms ook buiten de groep. Natuurlijk is dit ook altijd in overleg met de interne begeleider. 

Daarnaast is overleg tussen de pedagogisch coach en de intern begeleider onderdeel van onze 

samenwerking. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders. 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.      

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 

Toelichting op de samenwerking met ouders  

Wanneer de ontwikkeling van uw kind niet verloopt zoals verwacht, is het van belang dat school en 

thuis voortdurend met elkaar in contact zijn. Er zal dan ook geregeld overleg gepland worden. 

Hierdoor kunnen we, indien nodig, ook bijtijds externe hulp of ondersteuning aanvragen 

 

Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is een deskundig team dat 

bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de:  

 - Leraar / mentor 



22 

 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Ouders 

 - Zorgcoördinator 

 - Intern begeleider 

 - Ondersteuningscoördinator 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar. 

 

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Directie 

- Intern begeleider 

- Zorgcoördinator 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

-  

 

Toelichting op het aanmeldproces  

De aanmeldingsprocedure is omschreven op onze website: www.ikcspoorbuurt.nl 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Voorschool (ko)   

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 

bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 

gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 

om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  

  

Keten-/kernpartner 

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jeugdhulpverlening  

Leerplichtambtenaar  

Lokale overheid/gemeente  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

 

 

Toelichting samenwerking 

 Het team staat open voor het verwerven van kennis op uiteenlopende gebieden, wat het uitgangspunt 

is bij samenwerking met externe deskundigen op het gebied van muziek, cultuur, sport en 

hulpverlening. De externe deskundigen opereren bij voorkeur op locatie. Dit zorgt voor een veilige 

omgeving voor het kind, een laagdrempeliger aanbod, korte lijntjes met de deskundigen en minder 

verlies van onderwijstijd omdat de reistijd vervalt. Elke partij is vrij om de samenwerking aan te gaan 

met IKC Spoorbuurt, mits het de visie onderschrijft. Momenteel houdt de GGD inloopspreekuur en is 

een wijkteammedewerker op afroep aanwezig. Er is een intensieve samenwerking met een 

logopediepraktijk en daarnaast vindt er steeds meer structurelere samenwerking plaats met enkele 

jeugszorgpartijen. In de nabije toekomst is de intentie om deze partijen in het gebouw te huisvesten.  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 

werken in een PDCA-cyclus.  

5.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan 

bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de 

toekomst. 

 

Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  

 

De Directie, team- of afdelingsleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 

Hoe houdt onze school het SOP bij? 

Jaarlijks wordt het schoolondersteuningsprofiel door de directie opgesteld in samenspraak met de 

intern begeleider.  

 

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning beschreven. 

 

De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   
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6. Bijlage 

Overzicht specialisten 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die 

gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School.  

Specialist Definitie 

Beeldcoach en/of 

video-interactie-

begeleider 

Een deskundige die is bedoeld om leraargedrag te verbeteren door middel 

van persoonlijke begeleiding of het bespreken van video opnamen. 

Begeleider passend 

onderwijs 

De begeleider passend onderwijs richt zich op het leerproces en de 

ondersteuningsvragen van leerlingen en leraren. 

Dyscalculiespecialist 
Een dyscalculiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyscalculie 

bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Dyslexiespecialist 
Een dyslexiespecialist is een deskundige in het signaleren van dyslexie bij 

leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Fysiek specialist 

(zoals motorisch 

remedial teacher) 

Een deskundige die extra onderwijshulp verleent in het kader van de 

bewegingsopvoeding. Zij richten zich op de ontwikkeling van het beweging

sgedrag van het kind. 

Gedrag / sociale 

vaardigheden 

specialist 

Een sova-specialist is een deskundige die helpt in de ontwikkeling van 

vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Bij 

sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed 

kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten 

oplossen. 

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

behoeften van het jonge kind. 

Logopedist 

Een logopedist in het onderwijs is een paramedicus die preventie, zorg, train

ing en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken e

n kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige in het begeleiden van leerlingen met een aanleg om tot 

uitzonderlijke prestaties te komen. 

Minder- en 

laagbegaafdheid 

specialist 

Een deskundige die zich bezig houdt met leerlingen die minder dan 

gemiddeld begaafd zijn. 

NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor leerlingen 

met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteuningsadvis

eur / 

gedragswetenschapp

er 

De ondersteuningsadviseur kenmerkt zich als een gedragswetenschapper 

met brede kennis van de school, die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

leerlingen met gedragsproblemen. Zij coachen hierin vaak leraren, ambulant 

begeleiders en anderen. Veelal is dit een psycholoog of orthopedagoog. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog maakt voor mensen met ontwikkelings, leer- en 

gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan 

verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij 

de hulp krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit, met als 

doel hun ontwikkeling te optimaliseren en hun participatiekansen te 

maximaliseren. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het 

wetenschappelijk onderwijs. 
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Psycholoog 

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de 

wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en 

streven) en het gedrag van de mens. 

Reken-/wiskunde-

specialist 

Een reken- en wiskundespecialist is een deskundige in het signaleren van 

reken- en wiskundeproblemen bij leerlingen en het opstellen van een 

accurate aanpak. 

Taal-/leesspecialist 
Een taal- en leesspecialist is een deskundige in het signaleren van taal- en 

leesproblemen bij leerlingen en het opstellen van een accurate aanpak. 

Interne begeleiding 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

Leerlingbegeleiding 
Een deskundige die leerlingen met problemen bijstaat, adviseert of 

doorverwijst. 

Remedial teaching 
Een deskundige die hulp verleent aan leerlingen met leerproblemen of 

gedragsstoornissen (zoals faalangst). 

Zorgcoördinatie 
Een deskundige die zich bezig houdt met coördinerende, begeleidende en 

innoverende taken op school. 

 


