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INLEIDING

Voor u ligt het School Ondersteunings Profiel(SOP) van Vrije School Valentijn Harderwijk. In dit document beschrijven
wij hoe we vormgeven aan passend onderwijs en tevens wat daarbij de mogelijkheden en grenzen zijn van onze
ondersteuning.

Het doel wat wij daarbij voor ogen hebben is dat we recht doen aan ieder kind om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning heeft
betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De
extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de
basisondersteuning.

Het profiel is samengesteld samen met de medewerkers van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons
schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel ult van ons schoolplan. De ouders van
Vrije School Valentijn worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geinformeerd in de
schoolgids. In het zorgplan van de school is de visie op zorg nader uitgewerkt. Het profiel wordt in de toekomst verder
ontwikkeld en getoetst.

Carin Rommers

Schoolleider Vrije School Valentijn Harderwijk
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2 VISTE OP ONDERSTEUNING SAMENWERKINGSVERBAND ZEELUWE P02509

Het algemene doel van het samenwerkingsverband Zeeluwe is om met de gezamenlijke besturen Passend Onderwijs in
de regio te organiseren voor alle leerlingen. Ons motto daarbij is:

Alle kinderen naar de juiste schools

De wet op Passend Onderwijs geeft de schoolbesturen die participeren in de samenwerkingsverbanden de wettelijke
opdracht tot zorgplicht. En tot het bieden van een thuisnabije, passende onderwijsplek door het inrichten van
onderwijsondersteuning van licht tot zwaar. Voorop staat een doorlopende leerlijn; het primair onderwijs sluit aan op
h et vervolgonderwijs

Vanuit het landelijke beleid Passend Onderwijs hebben samenwerkingsverbanden een grote mate van beleidsvrijheid
gekregen om.het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk in te richten en het daarmee mogelijk te maken aan
bovenstaande missie te kunnen voldoen. Binnen Zeeluwe is uitgesproken dat de basisondersteuning van alle
deelnemende scholen van een gelijkwaardige, hoge kwaliteit moet zijn. De indicatoren van de onderwijsinspectie
vormen daarbij de basis, aangevuld met de indicatoren vanuit de PO-raad en het HandelingsGericht werken, dat op alle
scholen als uitgangspunt voor de basis- en extra-ondersteuning geldt.

Meer informatie is te vinden op www.zeeluwe.nl/

Uitgangspunt bij de invoering van Passend Onderwijs is dat basisondersteuning geboden wordt door en onder regie en
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor primair onderwijs. Daarvoor is geen landelijke indicatiestelling nodig.
Als er wel extra onderwijsbehoefte of -ondersteuning nodig is, kunnen schalen een beroep doen op expertise en/of
inzet van andere scholen of van ketenpartners.

De basisondersteuning bestaat uit vier aspecten waarover binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe inhoudelijke
afspraken zijn gemaakt:

BASISKWALITEIT

Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de Inspectie van het
onderwijs.

Pre ventieve en lach te curatieve interventies

Deze interventies kunnen bestaan uit een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van
gedragsproblemen.

Onderwijs ondersteuningsstructuur

Dit houdt onder andere de manier in waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere
organisaties en specialisten samenwerkt.

Planmatig werken

Dit houdt onder andere de cyclus HandelingsGericht werken in waarbij de school nagaat welke onderwijsbehoefte
leerlingen hebben en daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en evalueren.

DE 13 IJKPUNTEN VAN DE BASISONDERSTEUNING

Voor het vaststellen van de basisondersteuning heeft het samenwerkingsverband de "ijkpunten basisondersteuning"
van Cor Hoffmans e.a. als uitgangspunt gebruikt. Deze ijkpunten zijn voor veel samenwerkingsverbanden passend
onderwijs in het land leidend voor het beschrijven en meten en verantwoorden van de basisondersteuning. Het bestuur
van het samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is, waaraan alle deelnemende
scholen moeten voldoen.

De ijkpunten zijn onderverdeeld in dertien kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten
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Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

De school heeft continu zicht ap de ontwikkeling van leerlingen.

Het personeel werkt opbrengst- en HandelingsGericht aan de ontwikkeling van leerlingen

Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.

Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.
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Voor leerlingen die een passend curriculum(is in de wet passend onderwijs geregeld) nodig hebben, is een
ambitieus ontwikkelingsperspectief(OPP) vastgesteld.

De school draagt leerlingen zorgvuldig over

Ouders(en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school

De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg.

De school heeft haar ondersteuningsproflel (SOP) vastgesteld.

De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg

De school heeft een effectieve interne zorgstructuur

De school heeft een effectief multidisciplinair overleg, gericht op de leerlingenzorg

3 VISIE OP ONDERWIJS VRIJE SCHOOL VALENTIJN

Vrije School Valentijn wil een gemeenschap zijn waar onderwijs geboden wordt dat de hele mens aanspreekt en de
harmonie bevordert tussen hoofd, hart en handen. Een plek waar kennis en vaardigheden ontstaan door elkaar te
ontmoeten in een betrokken, veilige, fysieke en geestelijke ruimte. Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school
waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met
zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

KERNWAARDEN VRIJ E SCHOOL VALENTIJN

Samenhang Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud,(school)omgeving en
inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang
wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder
individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep. Aandacht voor het individuele kind, de individuele
leerkracht maar ook de individuele school wordt in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, het geheel
van Athene.

Meesterschap De kern van het meesterschap zit in, niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van hetvak
maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en
nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit.

Aandachtigheid Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan
van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen en de
relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te
beleven aan de verschillen tussen mensen.

Cre6ren Creatiefdenken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden
van oplossingsgericht of 'rendementsdenken'. Creativiteit kan gestimuleerd worden door een veilig en 'vrij' klimaat. Dat
geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke,
vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn
afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.

Vitaliteit Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid
van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond
onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam en geest.

Moed Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven
zijn als mens en als schoolbeweging

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Vrijescholen Athena. De vrijescholen van Almelo, Apeldoorn,
Arnhem, Assen, Brummen, Deventer, Doetinchem, Emmen, Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Meppel,
Oldenzaal en Winterswijk vormen samen de Stichting Vrijescholen Athene. Deze stichting ontstond in januari 2005 door
de fusie van acht basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. Op dit moment telt de stichting vijftien vrijescholen, veertien
voor primair onderwijs en 66n voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Ongeveer 2500 leerlingen en ruim 280 medewerkers
zorgen voor een levendig geheel. In de huidige tijd van versnelde verandering, groeiende keuzemogelijkheden en
toenemende verwachtingen vanuit onze omgeving, biedt vrijeschoolonderwijs een meerwaarde. In de optiek van het
bestuur gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, rekenen en algemene kennis. Onderwijs dient in dienst te staan
van persoonlijkheidsvorming. Van creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie, zelfexpressie, zelfstandigheid en



sociale vaardigheden. Om daarmee samen met ouders de kinderen te leren zelf betekenis en richting aan hun leven te
geven. Zodat kinderen uitgroeien tot sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en vormgeven aan de toekomstige
maatschapp ij .

ONDERWIJSKUNDIG CONCEPT VAN DE SCHOOL

Goed vrijeschoolonderwijs in deze tijd zien wij als onderwijs dat ertoe bijdraagt dat leerlingen hun eigen weg kunnen en
willen ontdekken en vormgeven vanuit een gevoel van innerlijke vrijheid en vanuit diepe verbondenheid met de wereld
en de anderen die erin leven. Wij beogen een schoolgemeenschap te zijn waarin leerlingen zelf, op een eigen moment
wakker kunnen worden aan het verlangen om op een volwassen manier in de wereld te bestaan. Vanuit deze intentie
wordt steeds de vraag gesteld: hoe verzorgen we ons onderwijs in het licht van deze bedoelingen op passende wijze
voor deze kinderen die nu, in de huidige en toekomstige wereld hun weg moeten vinden. Het ontwikkelen van de
zogenaamde 21- eeuwse vaardigheden zoals inventief, sociaal vaardig, creatief, origineel en oplossingsgericht zijn,
wordt aangemoedigd door ons ontwikkelingsgerichte kunstzinnige onderwijs waarbij het kind als totaal mens wordt
aangesproken.

Onze school gaat daarbij uit van een rijke leeromgeving waarin het cultuurgericht, het bewegend, het kunstzinnig en het
cognitief gericht onderwijs een gelijkwaardige plek krijgen. Het periodeonderwijs is daarbij kenmerkend en biedt de
mogelijkheid om inclusief te differentidren. Bij zorg worden verlengde of extra instructiemomenten ingezet en op maat
gedifferentieerd. Op onze school doen wij het cognitieve niveau meten door de leerlingen systematisch en door middel
van toetsen te volgen. Maar bovenal worden de andere ontwikkelingsaspecten van de kinderen bekeken. Het
cognitieve niveau is immers niet als enige bepalend voor succes in vervolgonderwijs of het vervullen van een
maatschappelijk waardevolle rol. Zelfstandigheid, stabiliteit, sociaal-emotionele vermogens en doorzettingsvermogen
zijn daarvoor minstens zo belangrijk.

Om te zorgen dat het kind de leerstof/vaardigheden integreert in zijn totale ontwikkeling wordt de lesstof op
verschillende niveaus aangeboden. Het bewegend leren en de kunstzinnige verwerking spelen een rol bij het integreren
in het denken. Vanuit het handelen komt het kind tot beelden en wordt beweeglijk in het denken. Er wordt geleerd
met het hele lijf. Met het motto 'het kind aanspreken naar hoofd, hart en handen' wil de vrije school het evenwicht
tussen al de ontwikkelingsfactoren van een kind benadrukken.

De brede ontwikkelingsdoelen bieden de kinderen mogelijkheden om aan te sluiten vanuit zijn eigen leerstijl en om zijn
mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Extra inzet om de ontwikkeling van het kind te versterken

Co6peratief leren, Bal a visX en de Regenboogspellen maken deel uit van ons schoolconcept.

' Co6peratiefleren is niet alleen samenwerken maar vooral samen leren. Niet alleen klassikale lessen, maar samen
met- en van elkaar leren. Activerend, motiverend en intrigerend.

. Bal a visX is gerichte beweging om de samenwerking tussen beide hersenhelften te versterken; voor grotere focus
makkelijker leren lezen en meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

e De Regenboogtraining is voor het versterken van de sociaal emotionele ontwikkeling; spel als ontwikkeling voor
emotionele ontwikkeling. Door het ervaren met elkaar en van elkaar leert een kind zichzelf in interacties kennen en
heeft de mogelijkheid om in een veilige situatie nieuwe interacties te verkennen en te ontwikkelen.

UITGANGSPUNTEN VAN ONS ONDERWIJS

. Onze school wil een plek zijn waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Kind mogen
zijn, om mens te worden, daar geloven wij in;

' Onze pedagogische visie is ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor
de leerkrachten. De kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden;

. De leerkrachten geven zo les dat het onderwljsaanbad past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de
leerlingen, waarbij ruimte is voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming. Dit houdt in dat ons onderwijs
gericht is op de ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen, en helder denken en tegelijkertijd op het
verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn;

' 'Vrij' in het woord vrijeschool betekent dat het kind bij ons op school een eigen individualiteit mag ontwikkelen
Daarnaast betekent 'vrij' dat wij ons onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan;



. De vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel
religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuis
voelen

' Wij werken met jaarklassen. Het onderwijs is niet vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan
vast. Uw kind krijgt naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen
uitwerken. Wij werken aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs;

. De vieringen van jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel op onze school. Het zijn belangrijke knooppunten in
het jaar. Door het vieren van de feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Door het (deelsl
voorbereiden en meemaken van de feesten, ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten en de kwaliteit
van deseizaenen;

. Samen zijn wij de school. De hulp en inzet van ouders is nodig om ons onderwijs tot een succes te maken. Van de
ouders wordt daarom een grote mate van actieve betrokkenheid verwacht. Dit strekt zich uit over een breed scala aan
activiteiten binnen de school. Denk hierbij aan het helpen bij en begeleiden en verzorgen van: schooluitjes, toneel- en
klassenuitvoeringen, het vieren van de jaarfeesten en diverse markten binnen school. Maar ook het ouderkoor, de
schoolbibliotheek en het schoolwinkeltje kunnen niet bestaan zonder de inzet van ouders. Tevens zijn er tal van
werkgroepen waarin ouderparticipatie belangrijk is, te weten: de Medezeggenschapsraad, de redactie van het
middenkatern van Seizoener(de 'schoolkrant') en het klasseouderoverleg. Tot slot doet de school een beroep op de
ouders van haar leerlingen voor het inrichten(verzorgen seizoenstafels), onderhouden(tuin, plein, kleine klusjes) en
schoonmaken van de school. Logischerwijs zijn ouders ook betrokken bij ouderavonden, oudergesprekken en lezingen
Door de betrokkenheid van ouders, komt ons onderwijs het best tot zijn recht.

O M GANGSVO R M EN

Dagelijks nodigen wij de kinderen, via ons onderwijs uit om zich te verbinden met de wereld waar zij onlosmakelijk mee
verbonden zijn. Voor de kleuter is deze wereld nog klein en dichtbij, naarmate de kinderen ouder worden, worden de
grenzen van de eigen omgeving steeds meer verlegd en wordt de wereld groter. Daarmee groeit ook het bewustzijn en
het verantwoordelijkheidsgevoel. Met ons vrijeschoolonderwijs voeden we de kinderen op met respect voor mens en
omgeving. Daarnaast besteden de leerkrachten regelmatig aandacht aan de manier waarop we met elkaar en onze
spullen omgaan.

Onze omgangsvormen

Wij zijn op school om van en met elkaar te leren

Iedereen heeft recht op een veilige plek.

We respecteren elkaar

Iedereen telt mee

Samen zijn wij de school

4 VISIE OP ONDERSTEUNING VRIJE SCHOOL VALENTIJN

Vrije School Valentijn wil een gemeenschap zijn waar onderwijs aangeboden wordt die de hele mens aanspreekt en de
harmonie bevordert tussen hoofd, hart en handen. Waar kennis en vaardigheden ontstaan door elkaar te ontmoeten in
een betrokken en veilige fysieke en geestelijke ruimte. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden willen wij de
kinderen helpen zich te ontwikkelen naar mensen die zelfstandig, vol vertrouwen hun toekomst tegemoetzien en
plezier beleven aan de verschillen tussen mensen. Ons onderwijs is geTnspireerd op het pedagogisch gedachtegoed van
Rudolf Steiner. We streven naar een evenwichtige balans tussen het werken en leren met het hoofd (kennis, begrip,
reflectie), het hart(beleving, enthousiasme, passie) en de handen(willen, toepassen, oefenen, doen).

Tegelijkertijd willen wij een lerende school zijn waar leerkrachten en organisatie gebruik maken van nieuwe en
bestaande inzichten am het onderwijs binnen de school verder te ontwikkelen. Op deze manier blijven leerkrachten en
organisatie geinspireerd en kunnen zij op hun beurt de leerlingen blijven stimuleren in hun ontwikkeling.

Een voorwaarde om te kunnen leren is dat het kind zich "prettig" voelt op school. Vrije School Valentijn wil een veilige
plek zijn voor leerlingen, hun ouders en de medewerkers van de school, waarbij mensen elkaar met wederzijds respect
en vertrouwen ontmoeten. Daarnaast zorgt de school voor een goede organisatie van gezond financieel- en
personeelsbeleid, zodat de randvoorwaarden voor goed vrije school onderwijs aanwezig zijn.



Bij het inrichten van de leerlingondersteuning, zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend:
8 Onze school is een gemeenschap, waarin ieder zijn talenten inzet en gerespecteerd wordt om wie hij is, wat hij

kan en wat nog kan groeien of ontstaan.
In ons leren zien wij alle kinderen -- hoe verschillend ook-in hun onderwijsbehoeften en laten ze hun
potentieel bereiken door vakkundig en enthousiast onderwijs te bieden met hoofd, hart en handen.
Ons onderwijs richten we in, op basis van leeftijdsgebonden groepen. In principe blijft elke leerling gedurende
zijn schoolloopbaan vanaf de eerste klas deel van dezelfde groep leerlingen.
Het leerstofaanbod is ontwikkelingsgericht en sluit aan bij de ontwikkelingsstappen die voor leerlingen in het
algemeen gelden. Daarbinnen wordt gedifferentieerd naar vermogen en ontwikkelingsvragen die per leerling
uniek zijn.

©

Ons motto is: "bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het
kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is
toegerust voor goede en zekere stappen in het leven". Dat brengt met zich mee dat iedere leerling de mogelijkheid
krijgt om zijn talenten te benutten en te ontwikkelen met aandacht voor eigenheid en leerstijl. In ons leerplan is de
leerstof het middel en ontwikkeling het doel. De kinderen ontwikkelen zich daar het aanbod en het aanbod past bij de
ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. De school als geheel richt zich zo op de optimale ontwikkeling van het
kind op sociaal-emotioneel, kunstzinnig en cognitief gebied.

Centraal in het volgen van de ontwikkeling van de leerling staat steeds de vraag: wat kan deze leerling en wat heeft hij
in deze situatie nodig om zich te kunnen ontwikkelen?

Leerlingen die in potentie aanwezige vaardigheden onvoldoende ontwikkelen door ontwikkelings-, gedrags- of
leervragen, of door boven-, beneden gemiddelde begaafdheid, bieden we extra ondersteuning. Wat betreft de
cognitieve ontwikkeling is een achter- of voorsprong van minimal 5 DLE, een achteruitgang in vaardigheidsscore of een
boven verwachting behaalde vaardigheidsscore een indicate tot analyse voor eventuele ondersteuning.

De ondersteuning is vooral gericht om de leerling op klasniveau te kunnen laten functioneren. In ons onderwijs en ook
in het bieden van extra ondersteuning, streven we naar de ontwikkeling van alle aanwezige potenties in de leerling; we
oridnteren ons op de gehele leerling, zoals het zich als geestelijk wezen uitdrukt in hoofd, hart en handen.

Het periodeonderwijs biedt goede mogelijkheden tot inclusief differenti6ren. Tijdens het periodeonderwijs verwerken
de leerlingen de lesstof op hun eigen niveau. Het is een voorwaarde dat leerlingen opdrachten naar eigen inzichten en
ideedn vorm kunnen geven. Dit vraagt een leeftijdsadequate zelfstandigheid van de leerlingen. Door het inzetten van
co6peratieve werkvormen krijgen leerlingen een extra mogelijkheid om op eigen niveau te werken als ook om van en
met elkaar te leren. Tijdens de lessen waarin expliciet vaardigheden worden geoefend op het gebied van rekenen en
taal wordt gewerkt vanuit het groepsplan. De school werkt vanuit het EDl-model, hierdoor is de school in staat om
dagelijks verlengde instructie of pre-teaching momenten voor zorg- of plusleerlingen te plannen.

We streven naar een optimale afstemming tussen enerzijds de behoeften van de leerlingen en anderzijds ons aanbod
en onze pedagogisch-didactische aanpak.

De school beschikt over 2 leerkrachtondersteuners en een remedial teacher. Samen, met de intern begeleider vormen
zij de ondersteuningsgroep Meander. Bij Meander vinden leerlingen en leerkrachten een passend antwoord op de
onderwijsbehoeften die in de klas onvoldoende beantwoord kunnen worden. Het versterken van executieve functies,
ontmoeten van peers en oefenen van cognitieve vaardigheden en digitale hulpmiddelen op zorgniveau 3 zijn de
uitgangspunten van Meander. Gezamenlijk met Meander geeft de leerkracht vorm aan extra ondersteuning.

AAN NAME

leder kind is in principe welkom op onze school. Bij aanmelding van oudere kinderen wordt allereerst gekeken of er
plaats is en wordt zorgvuldig bekeken ofwij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Een leerling moet
leerbaar zijn binnen de eisen van de basisschool, zowel cognitief, sociaal emotioneel als handelend. De
ondersteuningsvraag is een duidelijk criterium, het is van belang dat de school een juist antwoord kan geven op de
onderwijsbehoefte van de leerling. Bij aanname van de leerling wordt ook gekeken naar de grootte,
onderwijsbehoeftevraag en het sociaalemotioneel functioneren van de klas. Evenwicht in de klas-structuur en de
zorgzwaarte van een klas is de leidraad voor plaatsing.

HANDELINGSGERICHT WERKEN ALS BASIS VOOR ONDERSTEUNING

HandelingsGerichtWerken(HGWI is het kader om de leerlingondersteuning vorm te geven. Met HGW beogen wij de
kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen te verbeteren. Het maakt adaptief onderwijs en



doeltreffende leerlingondersteuning concreet. Zo wordt het mogelijk om planmatig en effectief om te gaan met
verschillen tussen leerlingen. Het HGW wordt uitgevoerd in een cyclische werkwijze.

In de cyclus HGW onderscheiden zich vier verschillende fasen met in totaal zeven stappen.
Fase 1. Waarnemen/signaleren
Stap 1: evalueren van groepsplan en verzamelen van leerling gegevens in een pedagogisch didactisch groepsoverzicht
Stap 2: signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Stap 2a:bepalen van de doelen voor de komende periode
Fase 2.Begrijpen/analyseren
Stap 3: benoemen van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen
Fase 3.Plannen

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 5: opstellen van een groepsplan
Fase 4.Realiseren

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan
Stap 7: Evalueren en begin van nieuwe cyclus, stap l
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Handelingsgericht werken
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Om het HGW goed vorm te kunnen geven heeft de school een ondersteunende structuur, waarbij de leerkracht
ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van HandelingsGericht werken. De intern begeleider is hierbij de
coach van de leerkracht. De intern begeleider hanteert drie ankerpunten in de coaching:

1. de klasbespreking;

2. de leerlingbespreking

3. de klassenconsultatie

Er zijn minimaal twee klasbesprekingen per jaar na evaluatie van groepsplannen. In november en april is er een extra
overleg na metingen om de leesontwikkeling te volgen. Met het bijstellen van het pedagogisch-didactisch
groepsoverzicht en het evalueren van het groepsplan, ronden we een cyclus af. Tegelijkertijd starten we de nieuwe
cyclus, waarin er nieuwe groepsplannen opgesteld worden.

OPBRENGST VEROORZAKEND LESGEVEN

Onderwijs wordt gemaakt in de dagelijkse interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen leerlingen
onderling. Kwaliteit van onderwijs ontstaat als je als team geinspireerd bent en er sprake is van enthousiasme en van
liefde voor hetgeen we doen. Meer passie leidt tot betere resultaten en betere resultaten leidt tot meer passie. Het
handelen van de leerkrachten doet ertoe en zij vervullen in de kwaliteit van onderwijs een spilfunctie.

De sleutel om te komen tot opbrengst veroorzakend lesgeven is reflecteren op het eigen didactisch handelen. Vragen
die ertoe doen zijn:

Welke bijdrage heb ik zelf als leerkracht geleverd aan deze goede of minder goede resultaten?



B in hoeverre zeggen de scores van de kinderen iets over mijn onderwijs?

Bij opbrengst veroorzakend lesgeven staat de uitwisseling centraal: welk effect merkten de leerlingen in hun aanpak? is
het doel dichterbij gekomen? Wat maakte verschil? Het gaat dan niet om wie alles goed had of variaties hierop. De
opbrengsten meet de leerling af aan zichzelf en niet door zich met anderen te vergelijken. De leerkracht denkt mee over
de inhoud, de vorm en de tijdsverdeling

Groepsplannen worden hierdoor betekenisvol omdat het leren van jezelf als leerkracht verbonden wordt met het
verbeteren van het primaire proces.

6 ONDERSTEUNING AAN KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIISBEHOEFTEN

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school(het gebouw), de leerkrachten, de
intern begeleider en ook medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dat betekent niet dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Bij ieder
verzoek tot plaatsing zal opnieuw een afweging gemaakt worden. Het onderzoek zal antwoord geven op de vraag of de
combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de
mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de mogelijkheden
en beperkingen van onze school. Ook is het belangrijk om te weten of hulp extern ingeschakeld kan worden.

Onze school kan ondersteuning bieden aan leerlingen met:
Spraakstoornis   Hier hebben wij geen specifieke kennis over.
TaalOntwikkelingsStoornis

 
Ondersteuning van kinderen met een
TaalOntwikkelingsStoornis gebeurt in
samenwerking met Auris en de
leerkrachtondersteuner met specifieke kennis op
dit gebied.

Motorische handicap   Hier hebben wij geen specifieke aanpassingen
voor.

Overige fysieke beperking (bijv. chronische ziekte,
epilepsie, astma)  

Ondersteuning van kinderen met een fysieke
beperking gebeurt in samenwerking met Expertise
Punt Harderwijk en Cariander(persoonsgebonden
budget)

Lichte verstandelijke beperking

 
Ondersteuning van kinderen met een licht
verstandelijke beperking bieden wij, in klasverband
ondersteuning op zorgniveau 2 of door een aparte
eerlijn (met divergente mogelijkheden) en/of
specifieke ondersteuning door de RT'er in de
school op zargniveau 3. De onderwijsbehoeften
van de klas in zijn geheel is de begrenzing aan
mogelijkheden.

Matige tot ernstige verstandelijke beperking
Downsyndroom

 

Vanwege het rijke en thematische onderwijs, en
doorgaans grote sociale vaardigheden, kunnen
deze kinderen in onze kleuterklassen gedijen.
Naarmate het onderwijs abstracter wordt is een
nauwe samenwerking met Expertise Punt
Harderwijk en eventueel Careander van belang.
Het moment van overstap naar het SO, is
afhankelijk van de individuele vaardigheden en
cognitieve niveau. De onderwijsbehoeften van de
klas in zijn geheel is de begrenzing aan
mogelijkheden.

ADHD/ADD

 
C)ndersteuning van kinderen met diagnose
ADHD/ADD vindt plaats op basis van de
handelingsadviezen die gegeven worden in de
verslaglegging en/of gesprek met onderzoeker en
ouders. De onderwijsbehoeften van de leerling kan



   
zodanig zijn dat onderwijs in een andere setting
meer passend is. De onderwijsbehoeften van de
klas in zijn geheel is de begrenzing aan

mogelijkheden.
Autisme of verwante stoornis

 
Ondersteuning van kinderen met diagnose autisme
of verwante stoornis vindt plaats op basis van de
handelingsadviezen die gegeven worden in de
verslaglegging en/of gesprek met onderzoeker en
ouders. De onderwijsbehoeften van de leerling kan
zodanig zijn dat onderwijs in een andere setting
meer passend is. De onderwijsbehoeften van de
klas in zijn geheel is de begrenzing aan
mogelijkheden.

Achterstand in taal en/of lezen

 
Ondersteuning van kinderen met een achterstand
in taal en/of lezen bieden wij, in klasverband
ondersteuning op zorgniveau 2 of door een aparte
leerlijn (met divergente mogelijkheden) en/of
tijdelijke specifieke ondersteuning door de RT'er in
deschoolop zorgniveau 3.

Achterstand in rekenen

 
Ondersteuning van kinderen met een achterstand
in rekenen bieden wij, in klasverband
ondersteuning op zorgniveau 2 of door een aparte
leerlijn (met divergente mogelijkheden) en/of
tijdelijke specifieke ondersteuning door de RT'er in
de schoolop zorgniveau 3.

Dyslexie

 
Ondersteuning van kinderen met diagnose dyslexie
vindt plaats op basis van de handelingsadviezen die
gegeven worden in de verslaglegging en gesprek
met onderzoeker. behandelaar en ouders. De

onderwijsbehoeften van de klas in zijn geheel is de
begrenzing aan mogelijkheden. Op school is
specifieke kennis op dit gebied.

Dyscalculie

 
Ondersteuning van kinderen met diagnose
dyscalculie vindt plaats op basis van de
handelingsadviezen die gegeven worden in de
verslaglegging en gesprek met onderzoeker,
behandelaar en ouders. De onderwijsbehoeften
van de klas in zijn geheel is de begrenzing aan
mogelijkheden. Op school is specifieke kennis op
dit gebied.

Depressieve klachten

 
Ondersteuning van kinderen met depressieve
klachten vindt plaats op basis van de
handelingsadviezen die gegeven worden in de
verslaglegging en/of gesprek met onderzoeker en
ouders. De onderwijsbehoeften van de klas in zijn
geheel is de begrenzing aan mogelijkheden.

Faalangst

 

Ons passend onderwijs is gericht op het kind als
een individu waarin hoofd. hart en handen

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom
spreekt ons onderwijsaanbod alle drie de gebieden
in dezelfde intensiteit aan. En zoeken al onze

leerkrachten elke dag weer naar de
onderwijsbehoefte van het individuele kind. Wij
bieden breed onderwijs, het pedagogisch klimaat is
onze kwaliteit en we sluiten aan bij de
ontwikkeling van de leerling. De lesstof is
ontwikkelingsstof; ontwikkeling is het doel.



5 SAMENWERKING MET OUDERS

Door samenwerking tussen ouders, school en eventuele externen kan er een kring gevormd worden rondom het kind.
Zo ontstaat er een voor het kind herkenbare verbinding met doorgaande lijn tussen school en thuis. Uitgangspunt in de
samenwerking tussen ouders en school is dat zij elkaar als gelijkwaardige partners ontmoeten. De school zorgt ervoor
dat ouders vanaf het begin meedenken, meewerken en meebeslissen.

Is leidraad hiervoor hanteren wij vijf ondersteuningsniveaus, Op basis hiervan is het oudercontact geregeld.
Dndersteuningsniveau 1: Basisaanbod
Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep.
De leerling wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor leerstofaanbod en begeleiding,
met groepsoverzicht en groepsplan als uitgangspunt. De Intern begeleider, taal-, reken-, gedrags- en
meerbegaafdenspecialist fungeren als klankbord voor de leerkracht. De leerkracht heeft een stimulerende
en bewakende taakstelling t.a.v. de groep en de individuele leerlingen.
Betrokkenen: leerling, leerkracht en ouders
Waarnemen, begrijpen, plannen: oudergesprek, kindgesprek, klasbespreking, opbrengstbespreking
De ouders worden op de onderstaande momenten geinformeerd over de ontwikkeling en/of zorg rondom
hun kind:
' l x per jaar start gesprek. De kinderen bereiden dit gesprek voor en zijn bij dit gesprek aanwezig. Wat wil
het kind ditjaar behalen en waar heeft het kind hulp bij nodig.
' lx per jaar tussentijds evaluatiegesprek. Afhankelijk van het leerjaar en de inschatting van de leerkracht
zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.
' lx per jaar getuigschrift gesprek (terugblik en toekomstgericht) of schoolrijpheid gesprek oudste kleuters.
Afhankelijk van het leerjaar en de inschatting van de leerkracht zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.

Hoogbegaafdheid

 
Ondersteuning van kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong op cognitief gebied of
hoogbegaafden bieden wij, in klasverband
ondersteuning op zorgniveau 2 of door een aparte
leerlijn (met divergente mogelijkheden) en/of
tijdelijke specifieke ondersteuning door HB-
specialist in een peer-groep op zorgniveau 3.

Visuele handicap(blind/slechtziend)   Hier hebben wij geen specifieke kennis over
Auditieve handicap(doof/slechthorend)   Hier hebben wij geen specifieke kennis over.
NT2/ nieuwkomers

 
In samenwerking met de gemeente Harderwijk en
de taalklas Harderwijk kunnen wij ondersteuning
bieden. Wij hebben geen specifieke kennis over
NT2in de school.

Ernstige gedragsproblematiek

 
De ervaring leert dat kinderen met ernstige
ged ragsproblematiek specifieke
onderwijsbehoeften met zich meebrengt en waar
wij onvoldoende antwoord op hebben.

Een combinatie van gedragsproblematiek en leerstoornis

 
Ondersteuning van kinderen met
gedragsproblematiek en een leerstoornis vindt
plaats op basis van de handelingsadviezen die
gegeven worden in de verslaglegging en/of gesprek
met begeleider/onderzoeker en ouders. De
onderwijsbehoeften van de klas in zijn geheel is de
begrenzing aan mogelijkheden.

Hechtingsstoornis

 
Vanuit de vrijeschoolpedagogiek hebben de
leerkrachten handvatten am kinderen met een
hechtingsproblematiek te helpen zich te
verbinden . zowel met de lesstof als met de
leerkracht. De leerkrachten hebben meerdere
jaren dezelfde klas. De onderwijsbehoeften van de
klas in zijn geheel is de begrenzing aan
mogelijkheden.



Ondersteuningsniveau 2: Groepsdoelen
Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep.
Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een leerling op 66n of meerdere
ontwikkelingsgebieden stagneert of sterk ontwikkelt, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling worden
beschreven in het pedagogisch-didactisch groepsoverzicht. In het groepsplan beschrijft de leerkracht
concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richting-gevers voor weekplanning) het onderwijsaanbod vorm
wordt gegeven.
Betrokkenen; leerling, leerkracht, ouders en interne begeleiding
Waarnemen, begrijpen, plannen: oudergesprek, kindgesprek, klasbespreking, ondersteuningsgesprek,
opbrengstbespreking
De ouders worden op de onderstaande momenten gelnformeerd over de ontwikkeling en/of zorg rondom
hun kind:

' l x per jaar start gesprek. De kinderen bereiden dit gesprek voor en zijn bij dit gesprek aanwezig. Wat wil
het kind dit jaar behalen en waar heeft het kind hulp bij nodig,
' lx perjaar 15 minutengesprek. Afhankelijk van het leerjaar en de inschatting van de leerkracht zijn de
kinderen bij dit gesprek aanwezig.
' lx perjaar getuigschrift gesprek (15 minuten), of schoolrijpheid gesprek oudste kleuters
Mocht de leerkracht of ouder een extra gesprek noodzakelijk vinden kan deze worden aangevraagd.

Ondersteuningsniveau 3: Handelingsplan (verwerkt in groepsplan}
Extra ondersteuning in samenspraak met IB en Meander(taal-, reken-, gedrag- en meerbegaafden).
Wanneer een leerling, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft of de
doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat de leerling vraagt, wordt de leerling
besproken tijdens de klasbespreking met de intern begeleider. Mocht tijdens de klasbespreking blijken dat er
meer tijd nodig is om goed in te kunnen zoomen ap de onderwijsbehoeften van een leerling dan wordt een
afspraak gepland voor een interne leerlingbespreking. Er wordt afgestemd wie bij deze vervolgbespreking
aanwezig zijn(denk ook aan ouders). De leerkracht bereidt deze bespreking voor middels een checklist. De
bespreking onderscheidt drie fasen: overzicht, inzicht en uitzicht. Op basis van de uitkomsten van het
gesprek geven de leerkracht en Intern begeleider samen vorm aan de handelingsgerichte adviezen die
verwerkt worden in het groepsplan en/of een handelingsplan en besproken met ouders.
Betrokkenen: leerling, leerkracht, ouders, interne begeleiding, remedial teacher en/of taal-, reken-, gedrags-
en meerbegaafdenspecialist.
Waarnemen, begrijpen, plannen: oudergesprek, kindgesprek, leerlingbespreking, ondersteuningsgesprek,
opbrengstbespreking

Voor de extra ondersteuning die een kind bij Meander kan ontvangen doet de leerkracht een aanvraag. Deze
aanvraag wordt door Meander beoordeeld. Als het kind extra ondersteuning ontvangt van Meander wordt er
een handelingsplan Meander (Home) geschreven. Hierin wordt de onderwijsbehoefte en ingezette
ondersteuning met -evaluaties van een leerling beschreven. De te geven ondersteuningsbehoefte wordt
door de leerkracht met ouders besproken. Na een ondersteuningstraject wordt dit door Meander
ge4valueerd met de leerkracht. De leerkracht informeert de ouders.
Mocht de leerkracht of ouder een extra gesprek noodzakelijk vinden dan kan deze worden aangevraagd.
Indien nodig is de intern begeleider aanwezig bij de gesprekken.

Ondersteunningsniveau 4: Aangepaste doelen in OPP
Extra ondersteuning in samenspraak met externen, maken van OPP, beschrijven ondersteuning in
groeidocument.

Op zorgniveau 4 is er geen sprake meer van aansluiting bij reguliere doelen. Dit kan geconstateerd worden
op grond van:

!. Sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, concentratie, persoonlijke kenmerken
. Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met een handelingsplan/ zorg groep groepsplan
. De leerling vindt geen aansluiting bij de restvan de klas.
' De cognitieve ontwikkeling wordt belemmerd door sociaal emotionele problematiek en/of het niet

adequaat in kunnen zetten van de executieve functies.



6 GRENZEN AAN ONDERSTEUNING

Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Hoewel geprobeerd wordt alle kinderen te geven wat ze
nodig hebben, vraagt het kind in sommige situaties iets anders dan wat de school kan bieden. Op alle momenten in de
ondersteuning staat het welzijn en de daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden van het kind voorop. De grenzen
van de ondersteuning binnen ons onderwijs zijn bereikt als:

e

e

e

e

een kind binnen de leerstof geen vorderingen meer maakt

een kind het verwerken van de aangeboden leerstof niet meer aan kan. Hierbij mag worden uitgegaan van de
minimale beheersing, tot en met de leerstof van eind klas 4. Een OPP is dan opgesteld

een kind op sociaal emotioneel vlak geen aansluiting kan vinden met zijn/haar leeftijdsgenootjes en hierdoor
zijn/haar algehele welbevinden te veel op het spel komt te staan.

een kind een dusdanige mate van aandacht en tijd van de leerkracht vraagt om zijn/haar leerproces op gang te
houden dat het ten koste gaat van het leerproces van zijn/haar klasgenootjes - een kind door ernstige
gedragsproblemen de veiligheid en rust in de klas en/of op school voortdurend stoort.

2. Leervermogen, begaafdheid, leertempo
. Als er vragen zijn over de intelligentiemogelijkheden van een leerling(benedengemiddelde en
bovengemiddelde intelligentie/ hoogbegaafdheid)

. Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met individueel handelingsplan(IHP)
B Het leerrendement lager is dan 75%
B De verwachte uitstroom LW00/PRO/SO is.
De constateringen op leervermogen, begaafdheid en leertempo kunnen in principe gedaan worden vanaf
E5/M6. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. De leerkracht is, in
samenwerking met de Intern begeleider verantwoordelijk voor het in- en/of aanvullen van het OPP. De
Intern begeleider is verantwoordelijk voor het arrangeren van externe hulp.
Wanneer de leerlingbespreking niet leidt tot overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van
handelingsverlegenheid, wordt er hulp via aangeslotenen van het Samenwerkingsverband (Zeeluwe)
ingeschakeld.
Betrokkenen: leerling, leerkracht, ouders, interne begeleiding, schoolleider, samenwerkingsverband, externe
deskundigen waar onder Begeleidingsdienst voor VrijeScholen, Samenwerkingsverband Zeeluwe.
Waarnemen, begrijpen, plannen: oudergesprek, kindgesprek, groot overleg met externen.
De ouders worden op de onderstaande momenten geinformeerd over de ontwikkeling en/of zorg rondom
hun kind:

' l x per jaar startgesprek
' l x per jaar 15 minuten gesprek
' 2 x perjaar OPP gesprek van 30 minuten(met IB)

' lx perjaar getuigschrift gesprek(15 minuten)

Dndersteuningsniveau 5: Plaatsing op andere voorziening
Plaatsing of zicht op plaatsing in een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van de
leerling.
Bij toekenning van TLV melden bij bron via ParnasSys.
De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een leerling realiseren. Er is sprake van
handelingsverlegenheid van de school. De leerling heeft(zicht op) een andere voorziening nodig, die beter
aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Denk aan: andere basisschool, Speciaal Basisonderwijs
ISBO) of Speciaal onderwijs (SO). Voor plaatsing op het S(B)O moet een TLV bij Samenwerkingsverband
Zeeluwe aangevraagd worden.
Ouders melden aan en hebben de keuzevrijheid voor plaatsing. Leerkracht en Intern begeleider zijn, in
samenspraak met ouders, samen verantwoordelijk voor het invullen het HGW-dossier en de onderbouwing
van de aanvraag.
Betrokkenen: leerling, leerkracht, ouders, interne begeleiding, schoolleider, samenwerkingsverband,
speciaal onderwijs
Waarnemen, begrijpen, plannen: ouder gesprek, kindgesprek, groot overleg met externen



© er meerdere kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in 66n klas zitten en dit belemmerend werkt voor
het onderwijsproces. In deze specifieke situaties moet gekeken worden of deze kinderen binnen de school
opgevangen kunnen worden en of wij aan deze zorgvraag kunnen voldoen.

het aantal zorgleerlingen en de zwaarte daarvan te belastend wordt voor de leerkracht en daarbij de kwaliteit
van het onderwijs in het geding komt.

© blijkt dat wij als school met onze onderwijsvorm geen antwoord kunnen geven op de zorgvragen die het kind
ons stelt; als het kind op ons op school niet op zijn plek blijkt te zitten.

de school ondanks alle aangetoonde inspanningen handelingsverlegen blijkt

Het Samenwerkingsverband Zeeluwe en de leerplichtambtenaar ondersteunen de school, indien nodig bij het vinden
van een juiste onderwijssetting buiten de school.

6. KENT ETALLE N

Leerlingaantallen  
Teldatum 10-2019 178

Leerlingen NOAT 8

Verwijzingen naar 2016/2017 2017/2018 2018/2019
SBO l   l
SBAO   l l

Kinderen met OP
vanuit Passend

onde rw ijs

Klas l Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 Kleuters

2019/2020     l l   l l

  2017 2018 2019

VSO de Lelie   l  
VM BO BI/KI/G ID 7 wv 4 met LW00 12 wv 3 met LW00 9 wv 2 met LW00
VMBO/HAVO     l
HAVO 7 8 3

'.NuoNwo     3

q\NQ 4 4 5

Aantal leerlingen 18 25 21

Score eindtoets 529,4 532,8 532,1

Formatie

Aantal teamleden per l augustus 2019 21

Ta ken/ fu nctie
Leerkracht 13

Gymleerkracht 1 (0,4)
Leerkrachtondersteuner 2 (1)
Remedial teacher 1 (0,4)
Intern begeleider 1 (0,6)
Concierge 1 (0,9)
Administratie 1 (0,4)
Schoolleider 1 (0,8)



Beschikbare expertise
Leesbevorderings specialist Ja

Reken co6rdinator Ja

Gedrags ondersteuner Ja

Hoogbegaafdheids ondersteuner Ja

TOS ondersteuner Ja

Remedial teaching Ja

Kindercoach Ja

Veiligheidsco6rdinator Ja

Vertrouwenspersonen Ja

Anti-pest co6rdinator Ja

Aandachtsfunctionaris Ja

Regenboog(sociaal-emotioneel) co6rdinator Ja

lctco6rdinator Ja

Co-teacher Ja

Samenwerking

Pedagoog Violinde, Expertise Punt Harderwijk en
onderzoekscentrum Op Koers

Pedagogisch medewerkers Violinde

Psycholoog Expertise Punt Harderwijk, BVS (Begeleidingsdienst voor
Vrije Scholen) en onderzoekscentrum Op Koers

Orthopedagoog Expertise Punt Harderwijk en BVS (Begeleidingsdienst
voor Vrije Scholen)

Ambulant begeleider Expertise Punt Harderwijk

Ambulant begeleider Auris

Ambulant begeleider Cariander Harderwijk

Centrum voor Jeugd en gezin Haridtte Smit

Pedagogisch-didactische ondersteuning BVS (Begeleidingsdiens voor Vrije Scholen)




