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Inleiding 
 

 

Voor u ligt het s hoolo dersteu i gsprofiel a  de I a uëls hool .  
In dit document staan de gegevens en de zorgverbredingfaciliteiten van onze school. 

Het tea  a  de I a uëls hool  i dt het ela grijk dat er ordt uitgegaa  a  de 
onderwijsbehoefte van het kind. Daarom trachten we ook de zorg voor leerlingen op een zo 

verantwoord mogelijke wijze uit te voeren. Leidraad voor dit schoolondersteuningsprofiel  is de 

handleiding van de PO raad. Dit format voldoet aan het wettelijk kader en het referentiekader.   

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel maakt 

deel uit van het ondersteuningsplan van de onderwijszorgkoepel Noord - Veluwe. 

Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een 

school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in 

algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet kan betekenen voor een kind.  

Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een middel in de communicatie met ouders. 

Ten tweede ondersteunt het schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van de 

school. In dit document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten 

zijn. 

 

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit drie delen: 

1. Algemeen; 

In dit deel staan de contactgegevens van de school, kengetallen van de leerling populatie. 

2. Basisondersteuning;  

Dit beschrijft het niveau van ondersteuning. 

3. Extra ondersteuning;  

Deze extra ondersteuning wordt omschreven in termen van arrangementen. 
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2. Algemene gegevens 

 

 

2.1 contactgegevens 

 

Immanuëlschool 
 

School voor Christelijk Basisonderwijs 
 
Adres: Winckelweg 39, 8071 DN Nunspeet 
Postadres:  Postbus 112, 8070 AC Nunspeet 
Telefoon:  0341-252219 
E-mail:  immanuelnunspeet@xs4all.nl 
Website:  www.immanuelschoolnunspeet.net 
Directeur:  L.B. Immerzeel - Boeve 
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2.2 onderwijsvisie 

 
Immanuëlschool 
 

… met oog voor talent!     
 

… en jij maakt het verschil! 
 

 
 
 
Immanuëlschool 
Met deze naam en dit motto willen wij een christelijke school zijn. De naam Immanuël 
betekent ‘God met ons’. We zijn blij met deze naam, omdat het aangeeft dat wij als 
betrokkenen bij de school, afhankelijk zijn van de hulp en nabijheid van God. 
Het christelijke element duidt op de basis en inspiratie die wij vinden in de Bijbel als Woord 
van God. Voor ons dagelijkse leven en werken op school betekent dat, dat wij een open 
school willen zijn; open voor mensen, waarvan wij geloven dat zij allemaal door God 
geschapen zijn en geroepen zijn te leven tot Zijn eer. Hierbij hebben wij Gods Zoon Jezus 
Christus als voorbeeld. 
 
 
… met oog voor talent! 
Wij willen naar de kinderen, ouders en collega’s kijken zoals Jezus dat deed: open, zonder 
onderscheid en (voor)oordeel en met ontferming bewogen.  
We willen oog hebben voor wat de kinderen nodig hebben en voor ieders mooie 
eigenschappen. God heeft ons geschapen en heeft iedereen talenten gegeven. Wij willen op 
onze school oog hebben voor de talenten van de kinderen, samen de talenten ontdekken en 
verder ontwikkelen. 
 
 
 
… en jij maakt het verschil! 
De leerkrachten nemen in het onderwijs een centrale plaats in. Zij zijn de hele dag actief 
bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Het tegemoet komen aan de verschillen in die 
ontwikkeling heeft invloed op de rol van de leerkracht.  
Zij zijn naast onderwijzer en leider ook begeleider en coach van de kinderen.  
Zij maken het verschil tussen gisteren, vandaag en morgen voor de kinderen.  
Zij zijn identificatiefiguur voor de kinderen. Zij richten de leeromgeving in en begeleiden de 
kinderen in hun ontwikkeling. Ze hebben oog voor de talenten van ieder kind en zijn er op 
gericht de kinderen volledig tot bloei te laten komen. 
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Onderwijskundige visie 
In onze dagelijkse onderwijspraktijk zijn we als leerkrachten voortdurend op zoek naar de 
juiste balans. De balans tussen klassikaal en individueel onderwijs, de balans tussen sturend 
en ontdekkend leren onder begeleiding van de leerkracht. 
 
De volgende begrippen zijn kenmerkend voor ons onderwijs: 
 Betrokkenheid 
 Samenwerken 
 Afstemmen van leerstof en werkwijze 
 Leerlingenzorg 
 Uitdagende leeromgeving 
 Communicatie 
 Professionaliteit en deskundigheid 
 
 
- Betrokkenheid:  
Kinderen leren als ze betrokken zijn. Kinderen willen graag leren, ontdekken en spelen. Wij 
willen een uitdagende leeromgeving bieden met lessen en materialen die uitdaging en 
ondersteuning bieden aan alle kinderen. 
 
- Samenwerken:  
Op een school ben je samen. De kinderen moeten leren met zichzelf en met elkaar om te 
gaan. Relaties tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en ouders spelen 
hier een grote rol.  
In het onderwijs en de opvoeding van de kinderen willen wij als leerkrachten samen 
optrekken met de ouders. 
 
- Afstemmen van leerstof en werkwijze:  
Wij gaan er vanuit dat kinderen verschillend zijn, verschillend denken en verschillend leren; 
ieder met zijn eigen talenten. We willen met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij die 
verschillen.  
Dit komt uit in het aanbod van de leerstof en werkwijze, d.m.v. de aanpassing van de 
inhoud, het tempo, hoeveelheid en werkvormen. 
 
- Leerlingenzorg:  
In het proces wat een kind doorloopt is soms ondersteuning nodig.  
We willen graag zoveel mogelijk preventief werken in de groepen en door aanbod en 
afstemming problemen voorkomen. Soms ontstaan er situaties waarin meer zorg nodig is. 
We willen zorg aanbieden die het kind helpt en ondersteunt in zijn ontwikkeling. Hierbij is 
het contact en de medewerking van ouders van essentieel belang. 
 
- Uitdagende leeromgeving:  
We willen onze school zo inrichten dat het de kinderen uitdaagt om te leren. Er zijn dingen 
te zien en te doen die uitdagen tot leeractiviteiten. Er zijn materialen zichtbaar en 
beschikbaar die de kinderen kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun opdrachten. Er 
hangen kaarten met ondersteunende teksten en/of pictogrammen. 
 
- Communicatie:  
We willen open zijn in wat we doen en wat we vinden. Het gaat hierbij om de communicatie 
binnen de school en naar buiten. Allereerst kunnen we als team alleen goed en effectief 
functioneren als de ontwikkelingen en afspraken onderling goed worden gecommuniceerd. 
Communicatie is van belang voor de betrokkenheid onderling, maar ook voor de 
betrokkenheid van ouders met de school.  
Wij willen ouders de gelegenheid geven mee te denken en te doen in de school, zonder zelf 
de regie te verliezen. 
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- Professionaliteit en deskundigheid:  
We behandelen elkaar als professionals en willen zo ook aangesproken worden. We denken 
en werken doelgericht. Ons vak is in samenhang met de samenleving voortdurend aan 
verandering onderhevig. Wij willen ons daarom continu ontwikkelen, om zo goed mogelijk te 
kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. We onderkennen als leerkrachten 
verschillende talenten en  
deskundigheid en willen daarom ook elkaars expertise inzetten en op structurele wijze van 
elkaar leren. 
 
 
Om de samenhang tussen al  
deze kenmerken te tonen hebben  
we het volgende schema ontwikkeld: 
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2.3 kengetallen 

 
Teldatum 01-10-2013     

N = aantal N % 

Aantal leerlingen 199   

Verwijzing leerlingen cluster 1/2  0 0,00 

Verwijzing leerlingen cluster 3 0 0,00 

Verwijzing leerlingen cluster 4 0 0,00 

Terugplaatsing vanuit SO 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 1/2 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 3 0 0,00 

Aanvragen LGF cluster 4 0 0,00 

Totaal aantal LGF cluster 3 en 4 0 0,00 

Verwijzingen SBaO 0 0,00 

Terugplaatsing vanuit SBaO 0 0,00 

Plaatsing tussenvoorziening 0 0,00 

Terugplaatsing tussenvoorziening 0 0,00 

      

Leerlinggewichten (aantal):     

Leerlingen met gewicht      0 179 89,95 

Leerlingen met gewicht      0,3 18 9,05 

Leerlingen met gewicht      1,2 2 1,01 

Aantal groepen 8   

Gemiddelde klassengrootte 24,88   

Aanmelding ZAT, MDT en zorgteam   14,00 

Aanmeldingen PAB   2,00 

Dyslexieverklaringen   3,00 

Aantal hoogbegaafde leerlingen   15,00 

Aantal leerlingen met OPP   2,00 

Aantal NT2-leerlingen   0,00 

      

Intern deskundigen: J /N Uren 

IB-er ja  12,00 

RT-er     

Gedragspecialist ja 12,00 

Motorische remedial teacher     

Orthopedagoog     

Psycholoog     

Taalspecialist/-coördinator     

Rekenspecialist/-coördinator     

Schoolmaatschappelijk werk     

Kinderfysiotherapeut     

Logopedist     

 
Schooljaar / 
percentages 

LWOO VMBO  
(basis/k

ader) 

VMBO  
(theor.) 

Schakelklas HAVO/VWO 

2010 - 2011  5% 45%  50% 

2011 - 2012 4% 4% 9% 9% 74% 

2012 - 2013 4% 4% 29% 9% 54% 
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3. Basisondersteuning 
 
Basisondersteuning omvat 4 aspecten: 

 Basiskwaliteit 
 preventieve en lichte curatieve interventies, zoals aanbod voor leerlingen met 

dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen. 
 Onderwijsondersteuningsstructuur; onder andere de manier waarop wij de 

ondersteuning hebben georganiseerd en met andere organisaties en specialisten 
samenwerken. 

 Planmatig werken; nagaan welke onderwijsbehoefte past bij deze leerling en daarop 
passend  onderwijsaanbod organiseren en evalueren. 

 
Over de basisondersteuning  zijn binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt . 
Om een helder en eenduidig overzicht te krijgen is de vragenlijst Nulmeting 
Basisondersteuning ingevuld. 
Op de Immanuëlschool hebben we deze lijst ingevuld door 2 duo’s. De IB-er en 
bovenbouwcoördinator hebben samen een lijst ingevuld en de directie met de 
onderbouwcoördinator.  
.  
 
Hieronder is het resultaat van deze nulmeting opgenomen.  
Achter elke indicator staat de score vermeld. 
 

1 = onvoldoende / niet aanwezig 
2 = matig / nauwelijks aanwezig 
3 = voldoende / wel aanwezig 
4 = goed / duidelijk aanwezig 
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Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.  
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 3,5 
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en  
in de incidenten die zich voordoen. 3,5 
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten. 4,0 
Het personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier  
met elkaar en anderen omgaan. 4,0 
De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen. 4,0 
Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 4,0 
 Gemiddeld 3,8 
 

De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.   
De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft. 3,5 
De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen.  3,5 
Ten minste tweemaal per jaar worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd  
op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.  4,0 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en  
procedures voor het volgen van de prestaties en ontwikkeling van leerlingen.  4,0 
Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van 
de leerlingen.  3,0 
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.  3,5 
 Gemiddeld 3,6 
 

Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren  
van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen.  
De school past op grond van verzamelde toetsgegevens tweemaal per jaar  
de groepsplannen (zo nodig) aan.  2,0 
De school past op grond van verzamelde toetsgegevens ten minste tweemaal per jaar de  
ontwikkelingsperspectieven voor individuele leerlingen (zo nodig) aan.  2,0 
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard  
van de ondersteuning voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.  2,5 
De school voert de ondersteuning planmatig uit.  3,5 
De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning.  3,0 

 Gemiddeld 2,6 
 

Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.   
De school heeft extra (orthodidactische) materialen voor leerlingen met  
extra onderwijsbehoeften.  3,0 
Het personeel stemt de werkvormen af op verschillen tussen leerlingen.  3,0 
Het personeel geeft leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe feedback. 3,5 
De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken.  4,0 
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij  
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen  
met een taalachterstand.  1,0 
Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling  
tussen leerlingen.  3,0 
Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling  
tussen leerlingen.  3,5 
Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling  
tussen leerlingen.  3,0 
Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling  
tussen leerlingen.  3,5 

 Gemiddeld 3,1 
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Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.  
Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van leerlingen  
met extra onderwijsbehoefte  3,0 
Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen  
met extra onderwijsbehoeften.  3,0 
Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen  
met extra onderwijsbehoeften.  3,0 
Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen.  3,0 
Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte vaardigheden.  2,0 
Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken.  3,5 
Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken  
over de leerlingenondersteuning.  3,0 

 Gemiddeld 2,9 
*Binnen school zijn we ons verder aan het ontwikkelen op het punt van handelingsgerichte 
vaardigheden. Dit is een proces dat we ingezet hebben en waar we langzaam verbetering in zien. 
 
 

Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld.  
Het OPP heeft een vaste structuur volgens een vast format.  1,5 
Het OPP bevat in elk geval tussen- en einddoelen.  1,5 
Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal en rekenen. 1,5 
Het OPP bevat de inzet van middelen en extra menskracht.  1,5 
Het OPP is handelingsgericht opgesteld.  1,5 
Het OPP bevat evaluatiemomenten.  1,5 
Het OPP maakt deel uit van het leerlingdossier.  1,5 
Het OPP heeft een integraal karakter (één-kind-één-plan).  1,5 
Het OPP is leidend voor het personeel en eventuele externe begeleiders.  1,5 

 Gemiddeld 1,5 
* Binnen het CNS is er de afgelopen periode hard gewerkt aan het beleidsplan  
ontwikkelingsperspectief. Deze stukken zijn inmiddels afgerond en omgezet naar praktijk.  
Inmiddels is er een format die hanteerbaar is voor alle IB-ers. Inmiddels komen de scores van dit punt 
hoger uit. 
 

De school draagt leerlingen zorgvuldig over.  
Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats van de  
voorschoolse voorziening of de vorige school.  2,5 
Het OPP van een leerling sluit aan bij het OPP van de voorschoolse voorziening of de  
vorige school van de leerling.  1,0 
Het OPP van leerlingen wordt binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar  
een volgende groep of een volgende leraar.  2,0 
Het OPP van leerlingen wordt warm overgedragen bij de overgang naar een andere school. 2,0 
De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra  
onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school. 1,0 
De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende drie jaar  
v.w.b. a. cognitief leerrendement en b. sociaal - emotionele ontwikkeling .  2,0 

 Gemiddeld 1,8 
* de overdracht vindt steeds meer plaats door warme overdracht. Hierbij wordt meer en meer  
gebruik gemaakt van het ontwikkelingsperspectief. Het stukje voorschoolse is nog in ontwikkeling. 
 

Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning.  
De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van  
hun kinderen.  2,0 
Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun  
kennis van de ontwikkeling van hun kin op school en thuis.  3,5 
De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding.  3,5 
De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun 
kinderen.  3,5 
De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren  van het  
onderwijsondersteuningsarrangement.  3,0 
De school maakt samen met ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor  
verantwoordelijk is.  3,5 
Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leerling een 
(onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie.  3,0 
De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school 3,5 

 Gemiddeld 3,2 

 



De School waar uw kind zich thuis voelt 
11 

De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning.  
De school heeft een expliciete visie op leerlingenondersteuning.  3,0 
Deze visie wordt gedragen door het hele team.  3,0 
De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is.  2,0 
De procedures en afspraken over leerlingenondersteuning zijn duidelijk.  2,5 
De inzet van ondersteuningsmiddelen is duidelijk.  2,0 
De school weet wat onderwijsbehoeften van haar leerlingen zijn.  3,5 

 Gemiddeld 2,7 
* Hierin is meer helderheid gekomen bij het schijven van alle stukken 
 

De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld  
Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd.  2,5 
De MR stemt in met het ondersteuningsprofiel.  1,5 
Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.  1,5 
Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. 1,5 
Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs,  
begeleiding, expertise en voorzieningen.  1,5 
Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de 
leerlingenondersteuning.  1,5 

 Gemiddeld 1,7 
* Zie hier de vaststelling van het ondersteuningsprofiel binnen de kaders van het 
samenwerkingsverband 
 

De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en  
past het beleid zo nodig aan.  
De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning.  2,5 
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen. 2,5 
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.  3,5 
De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces.  3,5 
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.  3,5 
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.  3,5 
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 4,0 

 Gemiddeld 3,3 
 

De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur.   
De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving.  3,0 
Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de interne  
begeleiding.  2,0 
Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de  
leerlingenondersteuning zijn duidelijk en transparant.  2,0 
Leraren worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van de OPP’en.  1,0 
De interne begeleiding maakt integraal onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de  
school  3,5 
De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd.  3,0 
De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp.  3,5 
De school grijpt bij ernstige problemen snel in.  3,5 
Leraren weten waar zij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 3,0 
De interne ondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het  
samenwerkingsverband.  3,0 

 Gemiddeld 2,8 
 

De school heeft een effectief ondersteuningsteam.  
De interne begeleiding leidt het ondersteuningsteam in de school.  2,5 
Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd.  2,0 
Het ondersteuningsteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van leerlingen in het  
multidisciplinair team of toewijzingscommissie voor.  2,0 
Het ondersteuningsteam zorgt voor het organiseren van de hulp om de school.  2,0 
Het ondersteuningsteam ondersteunt ouders/verzorgers.  2,0 
De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies  
Op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden.  3,5 

 Gemiddeld 2,7 
* We  maken meer en meer gebruik van expertise binnen het team.  
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3.1 Preventie en lichte curatieve interventies 

 
Signalering: niveau 1: de extra ondersteuning in de groep is noodzakelijk en volstaat  
De leerkracht volgt alle leerlingen actief in hun ontwikkeling. De leerkracht observeert en 
signaleert, werkt handelingsgericht en spreekt met de ouders over de ontwikkelingen van 
hun kind.  
Het is overigens ook goed mogelijk dat niet de leerkracht, maar de ouders als eerste 
problemen signaleren. Bij observeren en signaleren maakt de leerkracht gebruik van 
observaties, methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (CITO). Wij 
hanteren hierbij de toetskalender. Alle leerlingen die een D of E score hebben behaald bij 
een CITO toets komen in aanmerking voor extra ondersteuning. In groep 8 wordt de CITO 
Eindtoets afgenomen. De uitslag hiervan geeft een indicatie voor het voortgezet onderwijs. 
De leerkracht legt relevante afspraken/ regelingen vast in het (digitale) dossier.  
 
Extra zorg: niveau 2: collegiaal overleg noodzakelijk  
De leerkracht consulteert collega’s voor reflectie en feedback op het eigen handelen en voor 
het uitwisselen van ideeën waarmee hij verder kan in de benadering van een opvallende 
leerling. Informatie over de behoeften van de leerling en de ondernomen interventies ook uit 
het niveau 1, worden vastgelegd in het dossier van het kind, na bespreking met de ouders. 
Overleg over het kind kan plaatsvinden tijdens een bouwvergadering, 2x groepsbespreking 
met IB,  opbrengstbespreking met collega’s of informele contactmomenten tussen 
leerkrachten.  
 
Extra zorg: niveau 3: inzet ondersteuning noodzakelijk  
De hulpvraag is dusdanig complex dat de leerkracht er niet meer zelf uitkomt en in overleg 
gaat met de IB -er . Uiteraard zullen ouders bij deze stap en eventuele vervolgstappen 
betrokken worden.  
Aan de hand van het HGPD model, waarin belemmerende en beschermende factoren bij het 
kind, ouders en school worden omschreven, wordt de hulpvraag opnieuw geanalyseerd (wat 
zijn de mogelijke oorzaken) en komt men tot het formuleren van ondersteuningsbehoeften 
en handelingsgerichte acties. Deze worden genoteerd in het groepsoverzicht en/ of 
groepsplan.  
De leerkracht wordt bij de uitvoering van het plan begeleid door de IB-er.  
De IB-er monitort de voortgang en de opbrengsten van het traject en stuurt waar nodig bij.  
Wanneer de leerkracht er samen met ouders en IB-er  niet in slaagt een leerling verder te 
helpen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van externe deskundigen. In eerste 
instantie zal dat onze schoolbegeleider van “De Brug expertise centrum” zijn.  
 
Niveau 4a: Inschakelen externe expertise  
De inzet van externe expertise is noodzakelijk om de specifieke onderwijsbehoeften in beeld 
te brengen en de hulpvraag nader te preciseren; het kind komt ter sprake in het 
ondersteuningsteam van de school. Daarna wordt indien gewenst de psycholoog, de 
orthopedagoog (binnen CNS), het  
schoolmaatschappelijk werk de jeugdverpleegkundige of schoolarts betrokken. Ook kan de 
expertise van de ondersteuningspartners uit het SBO/ SO worden ingezet in de vorm van 
ambulante begeleiding. Samen met de ouders (schriftelijke toestemming) wordt gezocht 
naar handelingsgerichte adviezen. Het ondersteuningsteam stelt indien nodig een 
Ontwikkelingsperspectief(OPP) op in samenspraak met de leerkracht.  
Binnen de school worden waar mogelijk extra voorzieningen gecreëerd en maatregelen 
genomen om de betreffende leerling goede ondersteuning te bieden.  
Indien nodig wordt extra, nader onderzoek gestart naar de kansen van de leerling in de 
onderwijs- , thuis- en vrijetijdssituatie om te komen tot voldoende opbrengsten en om 

daarnaast de grenzen van de extra ondersteuning te verkennen/ bepalen. 
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3.2. Onderwijsondersteuningstructuur 

 
Wanneer blijkt dat de expertise van het ondersteuningsteam onvoldoende is, zal in overleg 
met ouders ondersteuning gezocht worden bij externe instanties zoals bijvoorbeeld De Brug 
Onderwijsadviseurs, Speciaal Onderwijs(SO), Speciaal Basisonderwijs Onderwijs(SBO) en/of 
het Zorg Advies Team(ZAT).  

 
Zorg- en Adviesteam (ZAT)  
De ondersteuningsvraag van de leerling strekt zich verder uit dan de specifiek 
onderwijsgerelateerde problematiek. Hiervan is sprake als de inspanningen op school – met 
de ouders – tot onvoldoende resultaten hebben geleid óf indien er sprake is van ernstige 
zorgen of complexe problemen. De interne begeleider bundelt alle relevante informatie en 
stemt af met de leerkracht en de ouders. De professionals in het ZAT maken een analyse van 
de situatie, op basis van de onderwijsondersteuningsbehoefte van het kind,  
de handelingsvragen van de leerkracht en de eventuele ondersteuningsbehoefte van de 
ouders. Het ZAT biedt zelf directe ondersteuning en/of activeert zo effectief mogelijk de 
juiste hulp en ondersteuning voor het kind, de ouders en de leerkrachten. Ook zorgt het ZAT 
voor afstemming tussen de aanpak op school en thuis. 
Het ZAT is bovenschools georganiseerd en kenmerkt zich door een structurele 
samenwerking.  
Het kernteam bestaat uit een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband 
(ondersteuner),  schoolmaatschappelijk werker en jeugdarts.   
Andere professionals nemen, afhankelijk van de vraag, “op agenda‟ deel: PAB’er speciaal 
onderwijs of speciaal basisonderwijs, leerplichtambtenaar, politie, buitenschoolse opvang en 
andere partijen. Ook kunnen de IB’er, leerkracht en de ouders aanwezig zijn. 

 
Aanbod op maat/ handelingsverlegenheid van de school  
De onderwijsgerelateerde problematiek van de leerling en met name de volgende zaken 
kunnen het onmogelijk maken de leerling het onderwijs te bieden waar het recht op heeft:  
- ernstige leerproblemen,  
- gedragsproblemen en/of zeer specifieke kindkenmerken,  
- lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen.  

 
Daarbij  
- de leerling gaat onvoldoende door in de leerstof,  
- komt de ontwikkeling van het kind in gevaar,  
- is de veiligheid voor de leerling en/of zijn omgeving niet meer gegarandeerd.  
- de school is handelingsverlegen.  
Samen met de ouders stelt de school het onderwijskundig rapport op. Indicatiestelling wordt 
aangevraagd bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) behorend bij het 
Samenwerkingsverband.  
Met passend onderwijs zullen meer en meer arrangementen op maat ontwikkeld worden en 
beschikbaar komen voor zowel kinderen op reguliere scholen als kinderen op scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs. 
 

Zorgteam 4- 12 jaar 
Naast al deze zorg is sinds september 2005 op gemeentelijk niveau ook het  
zgn. zorgteam 4-12 jaar actief. Dit Zorgteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige van de 
GGD, een schoolmaatschappelijk werker, een ambulant begeleider van de Arend, een 
psycholoog van de SBD, een jeugdhulpverlener van Bureau Jeugdzorg en een taakaccenthouder 
jeugd van het politieteam.  
Dit Zorgteam is voor kinderen uit de gemeente Nunspeet over wie zorg bestaat over opvoeding 
en/of het leren. Het doel van het zorgteam is om zo snel mogelijk te komen tot de beste 
manier van hulpverlening door samen te werken en de hulpverlening tussen de instellingen 
op elkaar af te stemmen.  
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Plusklas 
M.i.v. het schooljaar 2009-2010 wordt op dinsdag en op donderdagochtend op 
bovenschools niveau gewerkt met ‘plusklassen’. Deze klassen zijn bedoeld voor maximaal 
15 meer- en hoogbegaafde leerlingen per klas binnen onze vereniging. Aanmelding van 
leerlingen tot deze klas vindt plaats via de ib-er van onze school. Een speciale 
toelatingscommissie beslist aan de hand van opgestelde criteria of een leerling geplaatst zal 
worden in  de ‘Plusklas’. De bovenschoolse ‘Plusklas’ is gehuisvest in ‘de Bron’ aan de Kon. 
Julianastraat.  

 
Langdurig zieke kinderen. 
Indien een leerling langere tijd niet op school kan komen, gaan we samen met de 
ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen 
voortzetten.  
We kunnen daarbij de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen.  
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3.3 planmatig werken 

 
Sinds vorig jaar werken we op teamniveau aan de invoering van handelingsgericht werken. 
Bij handelingsgericht werken letten we goed op de niveau verschillen van de leerlingen zowel 
op didactisch gebied als gedragsmatig. We houden hierbij rekening met de werkanalyse, de 
specifieke onderwijsbehoefte en pedagogische behoefte van onze leerlingen. Bij de 
werkanalyse letten we op positieve en remmende  factoren. 
We zijn bezig om ons te ontwikkelen in de stappen die horen bij de cyclus handelingsgericht 
werken. 

 
Waarnemen 

1. Verzamelen van gegevens, evalueren 
2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte 

 
Begrijpen 

3. Onderwijsbehoefte benoemen; wat vragen deze leerlingen van mij 
 
Plannen 

4. Het clusteren van leerlingen; welke leerlingen werken met elkaar in een niveau groep  
(we werken met drie niveaugroepen) 

5. Opstellen van een groepsplan 
 
Realiseren 

6. Uitvoeren van het groepsplan; werken binnen het circuitmodel. 
 
 
Het clusteren van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt binnen het circuitmodel.  
Tijdens de groepsbespreking bespreken de IB-er en de leerkrachten welke leerlingen het 
beste geclusterd kunnen worden. De clustering is flexibel; niet voor altijd en voor elke 
activiteit. 
We bekijken de clustering kritisch en nemen zo nodig een ander besluit n.a.v.  
 

- De leerresultaten 
- Leren de leerlingen in het groepje van en met elkaar 
- Wat heeft een kind nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen.   
 
Het clusteren van leerlingen vindt binnen de groep plaats. 

 

3.4 Basiskwaliteit van het onderwijs 

Voor het meest recent oordeel van de inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van het 
onderwijs verwijzen we u naar het inspectierapport van 2011.  
De leerresultaten van de leerlingen voldoen aan het eind van de basisschool ten minste op 
het niveau dat verwacht mag worden op grond van de kenmerken van de leerlingen. 
 
schooljaar Citoscore “Immanuëlschool” Landelijk gemiddelde 

2011 540,0 535,1 
2012 540,1 535,1 
2013 535,9 534,7 
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4. Extra ondersteuning 
 

Leer- en ontwikkelingsondersteuning 
 

Arrangement Invulling 

Leerlingen met een leerachterstand of 
voorsprong zullen we in veel gevallen een 
aanpak kunnen bieden, al dan niet met 
extra ondersteuning. 
 
We willen af  stemmen op de 
onderwijsbehoefte van een leerling. We 
willen recht doen aan de verschillende 
niveaus van de leerlingen. Dit doen we door 
gebruik te maken van het directe instructie 
model. Binnen ons onderwijs werken we 
volgens de circuit methode waardoor we 
veel ruimte hebben voor differentiatie 
binnen de groep. 
 
We willen in de onderbouw werken met 
uitdagende hoeken om zo de motivatie van 
leerlingen te vergroten. 
 
Voor leerlingen met een grote 
leerachterstand kunnen we een 
ontwikkelperspectief schrijven. 
 
Leerlingen die meer – of hoogbegaafd zijn 
ontvangen zoveel mogelijk een passend 
aanbod. 
Doorverwijzing naar de boven schoolse 
plusklas is hierbij een optie. 
 
Leerlingen die problemen hebben met : 
taakgerichtheid 
Ongemotiveerd zijn 
Weinig zelfvertrouwen/ faalangst 
Proberen we zo goed mogelijk te 
begeleiden. We bieden veel structuur, rust 
en regelmaat. Ook zijn er individuele 
gesprekken tussen leerlingen en 
leerkrachten. 
 
 

Deskundigheid: 
Het team heeft de laatste tijd scholing 
ontvangen op het differentiëren binnen de 
verschillende lessen en  binnen je groep. 
Momenteel zijn er scholingsmomenten 
gericht op differentiëren bij gedrag. Wat 
heeft deze leerling nodig. 
 
Externe deskundigheid ontvangen we vis 
expertisecentrum “de Brug” of via de  
orthopedagoge binnen het CNS.  
 
3 onderbouwleerkrachten, IB-er en directie 
hebben de cursus hoogbegaafdheid bij 
kleuters gevolgd. Hierdoor is er veel kennis 
bij het vroeg signaleren van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 
 
Aandacht en tijd: 
Wij hebben ervaring met stagiaires 
onderwijsassistent. Dit is erg afhankelijk 
van de student die je binnen krijgt. We 
investeren als school veel in het begeleiden 
van deze studenten. Zodat ze in staat zijn 
om leerlingen op een goede manier te 
begeleiden. 
 
We hebben nu nog de mogelijkheid om 
gebruik te maken van onze (vrijwillige) 
remedial teacher. Zij heeft de RT opleiding 
gevolgd heeft bij ons stage gelopen en zet 
zich nu vrijwillig in voor begeleiding van 
onze leerlingen. 
 
Voorzieningen: 
Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een bovenschoolse 
plusklas.  
 
Gebouw: 
We hebben een aantal werkplekken buiten 
het lokaal gecreëerd. Hiervan kan ook 
zonder toezicht gebruik  gemaakt worden. 
 
Samenwerking: 
De collega’s werken samen door gebruik te 
maken van elkaars kwaliteiten en kennis. 
Ook binnen de vereniging werken we samen 
met andere scholen bv beredeneerd aanbod 
met de Da Costaschool.  
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Fysiek medische ondersteuning 
 

Arrangement Invulling 
De school heeft alleen ervaring met 
chronisch zieke leerlingen.  
Wij hebben geen ervaring met lichamelijke, 
visuele of gehoor problemen. 
De school wil zich daarvoor wel inzetten. 
 
 

Deskundigheid: 
De deskundigheid die we nu gebruiken is 
die op het gebied van sociale media. De 
school is ingericht op het ondersteunen via 
Skype of andere video verbinding. 
 

Externe expertise hebben we via de 
contacten met consulenten van de 
Educatieve Voorziening van het ziekenhuis. 
 

Aandacht en tijd: 
Hierbij willen we de extra hulp van 
stagiaires inzetten 
 

Voorzieningen: 
De leerlingen ontvangen begeleiding vanuit 
school 
 

Gebouw: 
Binnen het schoolgebouw is een 
invalidentoilet aanwezig. 
Binnen het CNS zijn een aantal aangepaste 
leerling setjes aanwezig. 
 

 

Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 
 

Arrangement Invulling 

De school werkt eraan om een volledige 
Kanjerschool te worden. 
 
We hebben ervaring en expertise op het 
gebied van gedragsproblematiek. 
 
 

Deskundigheid: 
Een van de leerkrachten is 
gedragsspecialist. 
Een aantal leerkrachten hebben de 
startcursus “autisme in de klas” afgerond 
Een van onze leerkrachten volgt de 
opleiding toegepaste psychologie 
 

Aandacht en tijd: 
We zetten extra stagiaires in,  
de directie en IB-er ondersteunen hierbij. 
Er vinden aan het begin van het schooljaar 
individuele gesprekken plaats met de 
leerlingen (vanaf groep 5) 
Handelingsgericht werken wordt hierbij 
ingezet 
 

Voorzieningen: 
We werken met de kanjertraining aan een 
doorgaande lijn binnen school. Zowel 
binnen het schoolgebouw als buiten op het 
plein. 
Deze zijn zichtbaar m.b.v. platen/ picto’s 
 

Gebouw: 
Het schoolgebouw heeft een aantal 
werkplekken buiten de groep. Hiervan kan 
gebruik worden gemaakt met of zonder 
begeleiding. 
 

Samenwerking: 
De school werkt samen met andere 
expertise van buiten af. 
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Ondersteuning in de thuissituatie 
 

Arrangement Invulling 
Het zal nauwelijks voorkomen dat we op 
school niet meer kunnen of willen werken 
met een kind dat een moeilijke thuissituatie 
heeft. 
Het ligt binnen onze mogelijkheden om 
leerlingen met een moeilijke thuissituatie te 
helpen. 
 
Er is ervaring met pleegzorg  
 

Deskundigheid: 
De school heeft hiermee ervaring opgedaan 
 
Aandacht en tijd: 
Ouders en school; partners in opvoeden. We 
willen laagdrempelig zijn voor alle ouders. 
 
Gesprekken met ouders vinden veelvuldig 
plaats. ( in elk geval 4 momenten per 
schooljaar) Daarbij zijn leerkrachten, IB-er, 
directie en externe deskundigen betrokken. 
 
Er vinden vanaf groep 5 individuele 
gesprekken plaats met de kinderen. Hierbij 
komen ook vragen aan de orde  gericht op 
de thuissituatie. 
 
Voorzieningen: 
Gebruik maken van de kanjermethode 
 
Bij intake gesprekken vertellen we ouders 
waar wij voor staan en waar we goed in zijn. 
 
Gebouw: 
School heeft ruimte om in rust  gesprekken 
te kunnen voeren met kinderen of ouders. 
 
Samenwerking: 
De school werkt samen met verschillende 
instanties: centrum jeugd en gezin, Zorg 
advies team, Leerling overleg breed, GGZ, 
schoolmaatschappelijk werk evt. wijkagent 
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Personeel 
 

De Immanuëlschool werkt aan professionalisering van leerkrachten door het volgen van 
teamscholing op het gebied van handelingsgericht werken. Daarnaast worden alle 
leerkrachten in de gelegenheid gesteld zich verder te ontwikkelen op gebieden die passen 
bij de ontwikkeling van de school. 
 
Concreet leerkrachtgedrag 
-  aantoonbaar kunnen omgaan met verschillen op leergebied, 3 instructie niveaus + een    
   plusgroep en een hulpgroep 
-  aantoonbaar leren omgaan met verschillen in specifieke kind kenmerken 
-  specifieke kwaliteiten kunnen inzetten, zoals  gedragsspecialist, autisme in de groep,    
   meer- en hoogbegaafdheid 
-  klassenmanagement kunnen borgen en zorgen dat er rust, structuur en veiligheid in de  
   klas heerst 
-  kwalitatief goed onderwijs verzorgen; werken vanuit het directe instructiemodel waar  
   gewerkt wordt met 3 niveaus; basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie 
-  ouders als partners zien bij het bepalen van leerling behoeften 
 

Overzicht expertise binnen school: 
 
1 leerkracht - gedragsspecialist 
1 leerkracht - media coach 
1 leerkracht - leescoördinator  
Meerdere leerkrachten - Autisme in de groep 
Meerdere leerkrachten - meer en hoogbegaafdheid bij kleuters/ jonge kinderen 
 
In de toekomst binnen school: 
1 leerkracht volgt opleiding toegepaste psychologie 

 
Overzicht expertise buiten de school: 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
GGD: Schoolarts/ schoolverpleegkundige / logopediste 
Zorgadvies team 
Centrum voor jeugd en gezin 
VVE; peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 
Particuliere praktijken; psychomotorische kindertherapie, dyslexie bureau Braams 
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5. Randvoorwaarden 
 

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan de school  
(het gebouw),  
de leerkrachten, de IB-er en de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht 
ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet 
dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. 
Elke aanmelding zal worden bekeken. Hierbij staat de vraag of de combinatie van de 
specifiek onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is past binnen de 
mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag en de 
mogelijkheden van onze school. 
Hierbij betrekken we een aantal kenmerken: 
 

 Relatie 
 Ontwikkeling 
 Afstemming met ouders 
 Welbevinden 
 Veiligheid 

 
Relatie: 
Het gaat hierbij om de mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en 
medeleerlingen. In de relatie ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar. Gerichtheid 
van de leerling op de ander maakt leren mogelijk. Voor de leerkracht ligt in de relatie de 
mogelijkheid tot pedagogische en didactische invloed. Indien er structureel en schijnbaar 
onomkeerbaar geen relatie met de leerling is kan de school geen passend onderwijs 
organiseren. 
 

Ontwikkeling: 
Hierbij gaat het om de mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en 
ontwikkelingstaken.  
De waargenomen ontwikkeling door de leerling zelf en de ervaren waardering hiervoor  zijn 
de brandstof voor betrokkenheid op de eigen ontwikkeling. De mate waarin de school haar 
begeleiding kan afstemmen op verschillen in ontwikkeling van haar leerlingen bepaalt voor 
een groot deel de zorgbreedte van school. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar 
voldoende ontwikkeling waarneembaar is kan de school geen passend onderwijs 
organiseren. 
 

Afstemming met ouders: 
Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende voorwaarden, 
de onderwijsbehoefte en het ontwikkelperspectief. Pas dan kan er sprake zijn van een goede 
ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen 
overeenstemming is kan de school geen passend onderwijs organiseren. 
 

Welbevinden: 
Hierbij gaat het om de mate waarin de leerling zich vrij, sociaal- emotioneel veilig voelt in de 
schoolomgeving. Niet veilig voelen geeft een belemmering in leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden is kan de 
school geen passend onderwijs organiseren. 
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Veiligheid: 
Hierbij gaat het om de mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerling en de 
leerkracht. Deze kan direct in het geding zijn bij b.v. agressie of indirect door b.v. gebrek 
aan inzicht bij de leerling. Indien er structureel en onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan 
kan de school geen passend onderwijs geven. 

 

Tenslotte speelt een ander, geheel buiten de school liggend, aspect een belangrijke rol. Dit 
is het financiële kader wat de overheid ons gaat bieden. Er wordt langzamerhand steeds 
meer bekend, maar er blijft ook nog veel onzeker. Zodat we nog steeds niet met zekerheid 
kunnen stellen wat we daadwerkelijk in de praktijk kunnen realiseren. We zijn ambitieus 
maar onder voorbehoud. 
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 6. Conclusie 

 
 

Er is op de Immanuëlschool tenminste sprake van het verlenen van basisondersteuning.  
Uit de nulmeting is gebleken dat er nog verbeterpunten liggen. Daar gaan we hard aan 
werken. We kunnen wel concluderen dat de principes van Passend Onderwijs bij onze visie 
past en dat we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten. 
De school heeft, onder voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 5, een aanbod voor alle 
leerlingen die op onze school worden aangemeld. In principe komen we aan de individuele 
onderwijsbehoefte van ieder kind in groepsverband tegemoet. De aandacht van de leerkracht 
richt zich op de groep, een groepje of een individuele leerling. Ook voor leerlingen met 
diverse speciale onderwijsbehoeften kunnen we onder de gestelde voorwaarden een passend 
onderwijsaanbod realiseren. 
Hieruit spreekt de ambitie om uit te willen groeien naar een basisschool die ook kinderen 
met specifieke onderwijsbehoeften onderwijs te bieden. 
Hierbij willen we gebruik maken van externe expertise. 
  
We willen verder werken aan de volgende aspecten: 
 

 Meer handelingsgerichte vaardigheden ons eigen maken 
 Gerichte inzet differentiatie bij gedrag 
 Ontwikkel perspectief vaststellen en inzetten 

 

 


