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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 en passend onderwijs 

 

2.1 Algemene gegevens 

 

Gegevens Antwoord 

Invuldatum Juli 2022 

Naam van onze school  Basisschool Klimop 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons 

schoolbestuur  
OPTIMUS stg. kath.,prot.-chr./ en interconfess. primair ond.  

Naam 

samenwerkingsverband  
SWV PO Stromenland  

 

 

2.2 Visie 

 
Ons onderwijsconcept 

Klimop is een basisschool gevestigd in de kern van Rijkevoort naast de sportzaal en sportvelden. Er 

is veel ruimte in en rondom de school,  er zijn ruime lokalen, leerpleinen, stilteruimtes en er is een 

centrale ruimte waarin de bibliotheek zich bevindt en waar kinderen kunnen spelen, werken en 

lunchen. Er is een speelplaats voor de onderbouw en er is een ruime speelplaats voor de midden- 

en bovenbouw, kinderen kunnen zich optimaal bewegen tijdens vrije momenten.   
Klimop is een kleine dorpsschool met gemiddeld 110 leerlingen van 4 tot 12 jaar die voornamelijk 

uit het dorp komen. We werken samen met Kinderopvang Spring, zij zitten met peuterspeelzaal 

Olleke Bolleke in hetzelfde gebouw gevestigd, hiermee creëren we een doorgaande lijn in de totale 

ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Op Klimop is het onderwijs georganiseerd middels drie 

units. Binnen deze unit leren, spelen en werken kinderen van verschillende jaargroepen met elkaar. 

Op deze manier kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Klimop hecht veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. We zijn een PBS school. 

PBS staat voor Positive Behaviour Support, ofwel positief bekrachtigen en aanleren van gewenst 

gedrag met een preventief karakter. Ook hechten we op Klimop veel belang aan het aanleren van 

zelfregulerende vaardigheden van leerlingen. We maken gebruik van vakdocenten voor muziek, 

dans, drama en techniek. Tevens maakt een dansschool en een muziekschool gebruik van de 

ruimtes binnen de school zodat kinderen in het eigen dorp kunnen sporten en muziek maken. We 

willen hiermee tegemoet komen aan de verschillende talenten van kinderen. We zijn in het bezit van 

het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en ondernemen activiteiten om deze te onderhouden. 

Ook werken we aan een Gezonde School. We hebben drie vignets voor de volgende onderdelen; 

welbevinden, bewegen & sport en relaties & seksualiteit. 
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Onze visie op passend onderwijs 

Optimus Primair Onderwijs, waar Klimop onder valt, heeft samen met andere schoolbesturen voor 

basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs een regionaal samenwerkingsverband gevormd onder 

de naam Stromenland. Samenwerkingsverband Stromenland, verdeeld in zes regionale 

ondersteuningsplatforms, zorgt voor passend onderwijs voor al onze kinderen. Passend onderwijs 

kijkt vooral naar de mogelijkheden van kinderen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat 

daarbij past. Onderwijs op maat is nodig om elk kind tot zijn recht te kunnen laten komen. Passend 

onderwijs biedt deze ruimte. Ons regionaal platform, Land van Cuijk, zal samen met de individuele 

school bepalen welke ondersteuning voor welke kinderen nodig is en welke middelen hiertoe 

worden ingezet. 
 

Mocht een kind op Klimop aangemeld worden met een specifieke hulpvraag, dan kan al snel binnen 

Klimop, Optimus of het regionaal platform gekeken worden waar het meest passend onderwijs 

geboden kan worden. Wanneer dit niet mogelijk is binnen het regionaal platform, dan wordt er 

gekeken binnen het samenwerkingsverband Stromenland. Deze garandeert dat ze alle kinderen in 

hun samenwerkingsverband een passende plaats kunnen bieden. 

 

Voor het geven van passend onderwijs aan onze leerlingen richten we het onderwijs in volgens 

onderstaande fasen.  

 

Fase 1: de leerkracht 

De leerkracht biedt onderwijs in groepen van alle niveaus (flexibele niveaugroepen op basis van 

leerdoelen). De leerkracht heeft zicht op het welbevinden van de leerling. 

Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de intern begeleider. De leerkracht 

reflecteert op de leerontwikkeling en het welbevinden van de kinderen op groepsniveau. De 

leerkracht reflecteert op de aandachtspunten en de aanpak in de groep. Wanneer de aanpak niet 

het gewenste resultaat oplevert en de ontwikkeling vertraagt, wordt de overstap gemaakt naar fase 

2.  

 

Fase 2: de leerkracht en de unit 

De leerkracht ervaart handelingsverlegenheid bij een leerling. De hulpvraag wordt voorgelegd 

binnen de unit. Binnen de unit geven teamleden feedback en bespreken hulpvragen van individuele 

leerkrachten. Bij stagnatie wordt er overgegaan naar fase 3.  

 

Fase 3: de leerkracht, de unit en de intern begeleider op uitnodiging 

De intern begeleider wordt uitgenodigd bij de unit. De leerkracht brengt de ouders op de hoogte. 

De leerkracht bereidt de casus voor samen met de intern begeleider, zodat er tijdens het overleg 

binnen de unit naar verdieping kan worden gezocht. Wanneer er extra expertise nodig is, wordt er 

overgegaan naar fase 4. 

 

Fase 4: zorgteam 

De leerkracht bereidt, samen met de intern begeleider de casus voor en nodigt ouders uit. De 

intern begeleider is in the lead ten aanzien van de externen. Tijdens het gesprek wordt er 

gesproken over de situatie, welke interventies zijn uitgevoerd en ontoereikend, opstellen van 

doelen, formuleren van de onderwijsbehoeften van het kind en wordt er ondersteund en 

geadviseerd bij het vinden van passende hulpverlening voor het kind en/of ouders. Bij uitblijven van 
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voortgang, wordt er overgegaan naar fase 5. 

 

Fase 5: arrangement/aanbod op maat 

Expertise van buiten de school wordt in school gehaald. De leerkracht bereidt samen met de intern 

begeleider de casus voor en de leerkracht nodigt ouders uit. De intern begeleider is in the lead ten 

aanzien van de externen. Er wordt samen een plan van aanpak gemaakt en er wordt een evaluatie 

ingepland. 

 

2.3 Onderwijs en ondersteuning 

 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Onze school is er voor alle leerlingen uit de regio. Gezien onze lage schoolweging, mogen wij hoge 

doelen stellen. Na het aanmelden van een leerling vindt er een intakegesprek plaats waarbij vanuit 

alle betrokkenen wordt bekeken of Klimop een passende school is voor de leerling. Mocht dit het 

geval zijn dan kan er over worden gegaan op inschrijving.  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Op Klimop zien we een veilig pedagogisch klimaat als een basisvoorwaarde voor het leren. Door een 

respectvolle benadering, waarbij de basisbehoeften centraal staan, zorgen we dat kinderen 

optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. We realiseren een kwalitatief hoge pedagogische relatie 

tussen de leerkracht en het kind, we hebben hoge verwachtingen, benaderen positief en 

ondersteunen het kind, ook in moeilijke situaties. We hebben vertrouwen in kinderen dat zij iets 

willen kunnen en ergens goed in willen zijn. We creëren een sfeer die kinderen ondersteunt open te 

staan om nieuwe, zinvolle dingen te leren. We gebruiken hiervoor PBS (Positive Behaviour Support) 

als onderlegger. Dit is een doelmatige, school brede systematiek die zich richt op het versterken van 

gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag. De leerlingen beoordelen het gevoel van 

veiligheid op school met een 8,9 (Schooltevredenheidsmeting Klimop, 2022).  

 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden zij op Klimop 

nauwgezet gevolgd. Methodieken als formatief handelen en dataverzameling zijn hierin voor ons 

essentieel. Op basis van voorruittoetsing krijgen we inzicht in de beginsituatie van onze leerlingen. 

Op basis van deze beginsituatie vormen we niveaugroepjes. Hierbij hanteren we geen vaste 

niveaugroepen per periode, maar wisselen deze niveaugroepjes per leerdoel. De niveaugroepjes 

verschillen van elkaar in het niveau van de lesstof en de mate van begeleiding van de leerkracht. 

Tijdens de instructies en verwerking wordt door de leerkrachten data verzameld door observaties 

(zoals antwoorden op wisbordjes), gemaakt leerlingenwerk en kind- en leergesprekken. Deze 

bevindingen worden genoteerd in een logboek dat als leidraad geldt voor de voorbereiding en 

uitvoering van de lessen. Door het tussentijds volgen van de ontwikkeling van de leerlingen kan het 

onderwijsaanbod direct afgestemd worden. Daarnaast wordt er op Klimop gebruikgemaakt van 

summatieve toetsen, waarmee de ontwikkeling van de leerlingen gedurende een langere periode 

wordt gemeten. Hiervoor gebruiken we de Cito LOVS toetsen.  

 

Op Klimop vinden we het van belang ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit doen 

we door drie maal per jaar groeigesprekken te voeren waarin gesproken wordt over de ontwikkeling 

van het kind. Vanaf groep 5 sluiten hierbij ook de kinderen aan. 
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Op Klimop vinden we het belangrijk dat kinderen samen leren en zich samen ontwikkelen. Onze 

school kent units, waarbij leerlingen van twee of drie leerjaren heterogeen bij elkaar zijn ingedeeld: 

 

1. Unit 1 – Groepen 1, 2 en 3 

2. Unit 2 – Groepen 4 en 5  

3. Unit 3 – Groepen 6, 7 en 8 

 

De leerlingen binnen de unit zijn onderverdeeld in stamgroepen waarin de dag wordt geopend en 

afgesloten. Gedurende de dag zoeken de groepen binnen de unit de samenwerking op en wordt er 

groepsdoorbroken gewerkt in units. In principe ontvangen de leerlingen op hoofdlijnen per leerjaar 

hetzelfde onderwijs. Door het werken in units wordt het voor leerlingen én leerkrachten mogelijk 

om het samen leren en ontwikkelen, en leren van en met elkaar, te realiseren. Door het werken in 

units flexibiliseren we ons onderwijs, kunnen we beter tegemoet komen aan de uiteenlopende 

ontwikkelbehoeften van leerlingen en werken we bewust aan zelfregulerende vaardigheden en 

zelfstandigheid van onze leerlingen. 

  

Grenzen aan onze ondersteuning 

Door de organisatie van ons onderwijs in units is het goed mogelijk om het onderwijs af te stemmen 

op de verschillende niveaus in een groep. Instructies worden gegeven in niveaugroepen die wat 

betreft samenstelling per doel kunnen verschillen. Meerdere leerkrachten met verschillende 

expertises geven het onderwijs in de units vorm. Hierdoor is maatwerk mogelijk. De grote aandacht 

voor een goed pedagogisch klimaat middels de inzet van de methode PBS maakt dat de leerlingen 

zich veilig voelen en tot leren kunnen komen.  
Wanneer een leerling meer nodig heeft dan het basisaanbod betrekken we de ouders al in een 

vroegtijdig stadium om op deze manier de ondersteuning samen vorm te kunnen geven. We maken 

hierbij concrete afspraken over verwachtingen rondom de uitkomsten van deze ondersteuning. Dat 

betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak met 

ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van hun kind 

kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden, maar realiseren we ons ook dat we onze 

begrenzingen moeten kennen en ook daar naar moeten handelen. 

 

Niet elke leerling wordt koste wat kost op onze school aangenomen en/of gehouden. In de praktijk 

betekent dit het volgende: 

 

o   De leerling moet zich prettig voelen in onze schoolsituatie. 

o   De leerling moet zich op eigen niveau kunnen blijven ontwikkelen: de persoonlijke brede 

ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) verloopt dusdanig dat deze minimaal gelijk of hoger 

ligt dan dat je op basis van zijn/haar kindkenmerken mag verwachten. 

o   De ondersteuning moet voor de leerkracht uitvoerbaar zijn in de groep/school. 

o   De ondersteuning voor een leerling mag geen belemmering opleveren voor de ontwikkeling van 

andere kinderen. 

o   De ouders gaan een niet vrijblijvend partnerschap met de school aan. 
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Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

 

In ons onderwijskundig jaarplan staan er meerdere ambities en ontwikkeldoelen omschreven ten 

aanzien van de ondersteuningsmogelijkheden van onze school: 

 

Speerpunt 1: Meer- en hoogbegaafdheid / Referentieniveaus 1S/2F 

 

Doel 

Eind schooljaar 2022-2023 is er een beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid 

(waarin het streven naar het behalen van referentieniveaus 1S/2F opgenomen 

is) en is dit geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk van Klimop. 

Aanpak/ 

activiteiten 

- De kartrekker van de PLG meer- en hoogbegaafdheid stelt een kwaliteitscirkel 

en -kaart op en plant PLG momenten in. 

- De PLG meer- en hoogbegaafdheid stelt een nieuw beleid op. 

- De PLG meer- en hoogbegaafdheid stelt het team en de MR op de hoogte van 

de inhoud van het beleid. 

- De PLG meer- en hoogbegaafdheid rijkt het team kennis aan omtrent dit 

onderwerp op studiedagen en werkoverleggen.  

- De PLG (begrijpend) lezen monitort de uitvoering van het beleid in de units. 

Betrokkenen 

- PLG meer- en hoogbegaafdheid: Ellen van Duren en Lieve Schoofs 

- Schoolleider en locatieleider: Cindy Langens en Jacqueline van Raaij. 

- Intern begeleider: Lieve Schoofs 

Monitoring 

checkmoment 

- Kartrekker PLG monitort de vooruitgang van de PLG en spreekt ontwikkelingen 

door met MT. 

- Tijdens tussentijdse- en eindevaluatie in kwaliteitscirkels. 

Planning In de kwaliteitscirkels vind je het plan van aanpak met de bijbehorende data. 

Relatie 

koersplan/ 

schoolplan 

Wij tillen het basisniveau omhoog.  

Wij zijn ons bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 

Wie bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 

 

 

Speerpunt 2: Kind- en leergesprekken 

 

Doel 

Eind schooljaar 2022-2023 weten de leerkrachten tijdens leergesprekken 

feedup-, feedback- en feedforward toe te passen en voeren zij kindgesprekken 

volgens de cirkel ‘denken om te leren’ en de principes van didactisch coachen. 

Aanpak/ 

activiteiten 

- De intern begeleider stelt een kwaliteitscirkel en – kaart op omtrent kind- en 

leergesprekken. 

- De intern begeleider verzorgt op de studiedagen sessies rondom het geven 

van feedup, feedback, feedforward, denken om te leren cyclus en de principes 

van didactisch coachen (eventueel met aanvulling van experts). 

- De locatieleider en intern begeleider voeren groepsbezoeken uit waarin het 
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toepassen van feedback, feedup en feedforward tijdens leergesprekken wordt 

geobserveerd.  

Betrokkenen 
- Intern begeleider: Lieve Schoofs 

- Schoolleider en locatieleider: Cindy Langens en Jacqueline van Raaij. 

Monitoring 

checkmoment 

- Tijdens groepsbezoeken wordt het gebruik van feedback, feedup en 

feedforward door leerkrachten geobserveerd. Dit wordt teruggekoppeld naar 

de leerkrachten.  

- Tijdens tussentijdse- en eindevaluatie in kwaliteitscirkels. 

Planning In de kwaliteitscirkels vind je het plan van aanpak met de bijbehorende data. 

Relatie 

koersplan/ 

schoolplan 

Wij tillen het basisniveau omhoog.  

Wij zijn ons bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 

Wie bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 

 

Speerpunt 3: NPO 

 

Doel 
In schooljaar 2022-2023 worden de NPO gelden op een effectieve manier 

ingezet om het leerplezier en de leerresultaten van de leerlingen te verhogen. 

Aanpak/ 

activiteiten 

- Start schooljaar ’22-’23 wordt er met NPO-collega’s gekeken hoe NPO in te 

vullen (hierbij moet er aandacht zijn voor verrijking en begrijpend 

lezen/luisteren). 

- De NPO begeleidingen worden uitgevoerd zoals afgesproken in de eerste 

bijeenkomst. 

Betrokkenen 
- NPO leerkrachten: Tineke Keuter, Mirthe van Wietmarschen en Agnes de Haas. 

- Intern begeleider: Lieve Schoofs 

Monitoring 

checkmoment 

- De intern begeleider plant door het schooljaar diverse evaluatiesessies met de 

NPO leerkrachten om de voortgang te monitoren.  

Planning In de kwaliteitscirkels vind je het plan van aanpak met de bijbehorende data 

Relatie 

koersplan/ 

schoolplan 

Wij bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 

Wij tillen het basisniveau omhoog.  
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Speerpunt 4: Zelfregulerend leren 

 

Doel 
Eind schooljaar 2022-2023 zet 80% van de leerlingen zelfregulerende 

vaardigheden van Dijkstra in bij het leren. 

Aanpak/ 

activiteiten 

- De PLG zelfregulerend leren kijkt kritisch naar de huidige evaluatiewijze. Hoe 

kan ervoor gezorgd worden dat alle leerkrachten dit systematisch oppakken? 

- De PLG zelreguelrend leren schrijft een beleid zelfregulerend leren en stelt het 

team en MT hiervan op de hoogte. Het MT informeert de MR. 

- De kennis van leerkrachten omtrent zelfregulerend leren wordt tijdens 

studiedagen aangevuld en gepeild door de PLG. 

- Groeimindset wordt door de PLG geïntegreerd in het aanbod zelfregulerend 

leren. 

Betrokkenen 

- PLG zelfregulerend leren: Kim Bindels, Laura van Kempen, Lieve Schoofs 

- Intern begeleider: Lieve Schoofs 

- Schoolleider en locatieleider: Cindy Langens en Jacqueline van Raaij. 

Monitoring 

checkmoment 

- Kartrekker PLG monitort de vooruitgang van de PLG en spreekt ontwikkelingen 

door met MT. 

- Tijdens tussentijdse- en eindevaluatie in kwaliteitscirkels. 

Planning In de kwaliteitscirkels vind je het plan van aanpak met de bijbehorende data 

Relatie 

koersplan/ 

schoolplan 

Wij bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling.  

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar op.  

We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.   
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2.4 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 30-11-2021 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

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

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 

 

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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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.  

  

Deskundige 
Op de 

school 

Via het 

bestuur 

Via het 

SWV of 

derden 

Autisme-specialist       

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider / 

coach van leerkrachten 
      

Dyscalculiespecialist       

Dyslexiespecialist       

Faalangstreductietrainer       

Fysiek specialist (zoals motorisch remedial 

teacher) 
      

Gedrag / sociale vaardigheden specialist       

Jonge kind specialist       

Meer- en hoogbegaafdheid specialist       

Minder- en laagbegaafdheid specialist       
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NT2-specialist       

Ondersteuner passend onderwijs       

Orthopedagoog       

Psycholoog       

Reken-/wiskunde-specialist       

Schoolcontactpersoon passend onderwijs       

Taal-/leesspecialist       

 

Anders, namelijk 
Op de 

school 

Via het 

bestuur 

Via het 

SWV of 

derden 

PBS specialist    

Onderwijskundige    

Orthopedagoog    

 

 

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.  

 

Voorziening 
Op de 

school 

Via het 

bestuur 

Via het 

SWV of 

derden 

Combigroep    

Combiplus    

Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd)    

Hoogbegaafdheidsklas (voltijd)    

Observatieklas    
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Schakelklas    

Time-out voorziening (met begeleiding)    

Tussenvoorziening (OPDC of rebound)    

Voorschool    

 

  



 
 
Optimus Primair Onderwijs 15 

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.  

  

Onderwijsaanbod 
Op de 

school 

Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

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    

Zelfregulerend leren    
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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.  

  

Methode 
Op de 

school 

Via het 

bestuur 

Via het SWV 

of derden 

Aanpak emotionele ontwikkeling    

Aanpak gedrag(sproblemen)    

Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling    

Aanpak sociale veiligheid    

Agressieregulatietraining    

Compenserende dyslexiesoftware    

Faalangstreductietraining    

Preventieve methode leesproblemen    

Rekentraining    

Rouwverwerking    

Signaleringsinstrument meer- en 

hoogbegaafden 
   

Time-out aanpak    

Check-in-check-out PBS    
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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 met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

Praktijklokalen/-voorzieningen tuin(kas)  

Verzorgingsruimte  
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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 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

Personeel zorgt voor respectvolle omgang  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

School heeft veiligheidsbeleid  Ja 
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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 

 

De ondersteuningsroute bij ons op school bestaat uit een viertal fasen: 

1. Een stevige basis in de school 

1. We voeren helder beleid op het gebied van 

ondersteuning. 

2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 

3. We werken handelings- en opbrengstgericht. 

4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 

2. Een preventieve aanpak in de groep 

5. We monitoren de ontwikkeling van de leerlingen 

continu. 

6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in de 

ontwikkeling tussen leerlingen. 

7. We werken constructief samen met ouders en 

leerlingen. 

3. Lichte ondersteuning in de groep 

8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het 

gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. 

9. We beschikken over een aanbod voor lichte 

interventies. 

4. Consultatieve ondersteuning en 

samenwerking 

10. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

1) Een stevige basis in de school 

• Op basis van gedegen analyses, volgens de DDDD-methode, sluiten we ons onderwijs af op 

de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We maken gebruiken van effectief bewezen 

instructiemodellen en bieden leerlingen waar nodig verlenging of verrijking van het 

basisaanbod. We werken als team handelings- en opbrengstgericht. 

• Meerdere malen per jaar vindt er een ZAT overleg plaats (Stromenland/CJG/GGD/intern 

begeleider). Hierbij worden leerlingen besproken die extra ondersteuning  nodig hebben op 

school of in de thuissituatie. We evalueren gedurende het jaar de inzet en opbrengsten van 

de (extra) ondersteuning aan leerlingen en leggen dit ook vast. Voor contact met het 

ondersteuningsplatform wordt expliciete toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd. 

• Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben een intern begeleider op school. We 

voeren twee keer per jaar groepsbesprekingen, waarbij de intern begeleider met de 

groepsleerkracht(en) de groep doorspreekt met het oog op gerichte aanpak van de groep 

als geheel. Daarnaast worden periodiek, afhankelijk van de noodzaak, gesprekken gevoerd 

tussen de intern begeleider en groepsleerkracht(en) over leerlingen afzonderlijk. 

• Binnen onze school is de groepsleerkracht (samen met intern begeleider) eerste 

aanspreekpunt als het gaat om vraagstukken rondom ondersteuning van leerlingen. 

• Als school beschikken we over beleidsstukken (zoals dyslexieprotocol, 

hoogbegaafdheidsprotocol, antipestprotocol, etc.) en onze medewerkers passen deze ook 

toe. 



 
 
Optimus Primair Onderwijs 20 

• Als team werken we volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te 

bevorderen. Daarvoor hanteren we uitgangspunten en procedures van PBS. Middels 

MijnRapportfolio (en KIJK in de onderbouw) volgen we nauwgezet de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens groeigesprekken tussen leerkracht, leerling en 

ouders wordt deze ontwikkeling besproken. 

• Vanuit de Wet op Sociale veiligheid wordt jaarlijks de sociale veiligheidsmonitor van 

Vensters afgenomen. Resultaten worden geanalyseerd, bevindingen worden 

teruggekoppeld naar ouders en team. Waar nodig worden acties uitgezet. 

• Elk schooljaar wordt er een sociogram afgenomen om zicht te krijgen op het welbevinden 

van de individuele leerling en de groepsdynamiek. 

• Er vinden jaarlijks meerdere observaties en flitsbezoeken plaats vanuit MT en IB. Ook 

collegiale consultaties worden ingezet. 

• Bij instromen van een nieuwe leerling vindt er een intakegesprek plaats tussen school en 

ouders. Indien ouders toestemming geven vindt er ook een overdracht plaats met de vorige 

school. Tussen de peuterspeelzaal en de kleuterleerkracht vindt er ook een overdracht 

plaats. Wanneer er leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zijn, neemt de intern 

begeleider hier ook aan deel. 

2) Een preventieve aanpak in de groep 

• Bij de kernvakken werken leerkrachten vanuit logboeken waarin leerkrachten de doelen 

beschrijven en systematisch, dagelijks hun bevindingen noteren. 

• We kijken breed naar kinderen. Dit betekent dat we naast de cognitieve leerresultaten ook 

kijken naar aspecten als zelfregulerende vaardigheden, executieve functies, 

samenwerkingsvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc. 

• Leerresulaten worden geanalyseerd middels de methode data-duiden-doelen-doen van 

waaruit hoge groepsdoelen en leerlingdoelen worden geformuleerd. De leerresulataten en 

doelen worden met de intern begeleider besproken tijdens groepsbesprekingen. 

• We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch- en 

begrijpend lezen, spelling, rekenen. Dit doen we met behulp van de methode onafhankelijke 

toetsen van het Cito LOVS, dagelijkse observaties, gemaakt leerlingwerk en 

leerlinggesprekken. Daarnaast volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen 

middels MijnRapportfolio. 

• Onze leerkrachten stemmen het onderwijs (wat betreft aangeboden leerinhouden, inhoud 

en lengte van de instructie, aard en omvang van de verwerkingsopdrachten en de 

onderwijstijd) af op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. We streven zoveel 

mogelijk convergente differentiatie na om de verschillen tussen leerlingen niet te groot te 

laten worden. 

• Samenwerkend leren vinden we belangrijk. We hanteren hiervoor coöperatieve 

werkvormen en wisselen af tussen heterogene en homogene groepering. 

• Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst 

verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de leerling. 

Hiervoor is een protocol educatief partnerschap opgesteld. 

 

3) Lichte ondersteuning in de groep 

• De ondersteuningsbehoeften en de mogelijkheden van het kind, de groep, de leerkracht, de 

school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat betekent voor ons concreet dat we niet 

zozeer werken met vaststaande standaarden, maar dat we goed kijken naar wat het kind 

nodig heeft en in welke brede context van de school en het gezin het kind functioneert. 

Maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. 
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• Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen 

of buiten de school, signaleren op basis van observaties en andere manieren om informatie 

te verzamelen, vroegtijdig extra ondersteuningsbehoeften bij leerlingen. Dit doen zij onder 

andere aan de hand van het leerlingvolgsysteem, maar ook het dyslexieprotocol of 

hoogbegaafdheidsprotocol. De leerkrachten hebben minimaal basiskennis op het gebied 

van cognitieve vakken en sociaal-emotionele ontwikkeling en kunnen op basis hiervan 

leerlingen adequaat ondersteunen. 

• De ontwikkelambitie van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften worden 

beschreven in een OPP. Lichte ondersteuning in de groep kan, na kortere of langere tijd, 

blijken onvoldoende bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig 

opgeschaald naar intensievere vormen van ondersteuning van de leerling.  

4) Consultatieve ondersteuning en samenwerking 

• De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband en platform zijn voor ons 

als school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra 

ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. 

• Waar aan de orde kunnen we binnen ons bestuur gebruik maken van expertise van andere 

scholen. 

• Wij werken als school samen met ketenpartners en bieden met deze ketenpartners soms 

extra ondersteuning bij ondersteuningsvragen op het gebied van opvoeden, opgroeien en 

leren. Denk hierbij aan Spring  (kinderopvang), CJG, GGD (schoolarts, verpleegkundige), 

logopedist, Kentalis, Opdidakt en VKPS. 

• Als school zijn wij verplicht om verzuim van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar, 

zeker als er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim.     

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders. Dit doen we volgens onderstaande wijze: 

• Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst 

verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de leerling. 

Daarvoor voeren we startgesprekken bij aanvang van het nieuwe schooljaar en werken we 

met MijnRapportfolio en daaraan gekoppelde (al dan niet facultatieve) groeigesprekken. 

Ook de leerlingen betrekken we in de gespreksvoering en rapportage door leerlingen drie 

keer per jaar aan te laten sluiten bij de groeigesprekken en zelf een kindrapport in te laten 

vullen. 

• We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken betreffende 

de ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en extra ondersteuning. 

We maken daarover afspraken met ouders over hoe we dat doen. Deze afspraken staan 

onder andere in het beleid rondom educatief partnerschap. 

• Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al als er 

nog sprake is van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders over onze 

visie en voornemens en vragen ouders om hun perspectief, om tot een gezamenlijk 

gedragen analyse en aanpak te komen. 

• We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit eigen 

betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. 

• Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen ook ons 

te informeren. Dat geldt voor alle leerlingen. Voor leerlingen met specifiekere 

ondersteuningsbehoeften zijn onze contacten frequenter. 
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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 

 - Intern begeleider 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - CJG, jeugdverpleekundige (GGD) 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. Wanneer een leerling hier 

besproken wordt, zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd van ouders. 

 

Aanmeldproces 

Wanneer een ouder een leerling aanmeldt ontvangen ouders een bevestiging van aanmelding. 

Vervolgens vindt er drie maanden voordat de leerling vier jaar wordt een intakegesprek plaats met 

ouders en de intakecoördinator. Wanneer beide partijen overeenkomen dat onze school bij de 

leerling past, wordt er overgegaan op inschrijving. Aan ouders wordt daarbij gevraagd ook eventuele 

overdrachtsformulieren vanuit voorschoolse opvanglocaties aan te leveren.  

 

Twee keer per jaar vindt er een warme overdracht plaats tussen BSO Kakelbont en de 

intakecoördinator.  Ook tussen de peuterspeelzaal Olleke Bolleke en intakecoördinator vindt er 

voorafgaand een overdracht van de leerlingen plaats. Indien hier leerlingen bij zitten met extra 

ondersteuningsbehoeften, dan sluit de intern begeleider ook aan. Voor beide overdrachten wordt 

vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.  

 

Bij zij-instroom vindt er ook een intakegesprek plaats tussen ouders en de intakecoördinator. Na 

goedkeuring van ouders neemt de nieuwe school contact op met de vorige school voor een 

overdracht. Leerlinggegevens worden vervolgens tussen beide scholen uitgewisseld.  
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Voorschool (ko)   

Regulier basisonderwijs (bao)  

Regulier voortgezet onderwijs (vo)  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  

Hoger onderwijs (hbo/wo)  

 

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 

Ondersteuner passend onderwijs / schoolcontactpersoon van het SWV  

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jongerenwerk  

Leerplichtambtenaar  

Lokale overheid/gemeente  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  
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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 Intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. Wanneer dit plan door de MR is 

goedgekeurd wordt het gepubliceerd. Jaarlijks vindt er een schoolzelfevaluatie plaats. Hierbij wordt 

gemeten of doelen uit het SOP worden gerealiseerd. 

 

5.2 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Onze leerkrachten, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals van binnen of 

buiten de school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van de verzamelde gegevens 

(observaties, gesprekken, toets analyses) vast wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van de 

leerling zijn en hoe daaraan kan worden tegemoetgekomen, op basis van de stimulerende en 

belemmerende factoren en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling en de bredere 

context waarin deze functioneert. Op basis van deze handelingsgerichte analyse wordt in overleg 

met alle betrokkenen de ontwikkelambitie (OPP) geformuleerd. In de loop van de tijd, op basis van 

zich voordoende ontwikkelingen, wordt bekeken of de geformuleerde ambitie nog kloppend is en 

waar nodig wordt deze bijgesteld. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de actualisatie. 
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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. 

Dyscalculie-

specialist 

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  

bewegingsgedrag 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,

  

training en 

advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikk

en en 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. 
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NT2-specialist 
Een specialist op het gebied van Nederlandse taalverwerving voor 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

Ondersteunings-

adviseur / 

gedragsweten-

schapper 

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. 

Onderwijskundige 

Een onderwijskundige is iemand die zich bezighoudt met het 

(door)ontwikkelen van en adviseren over onderwijs, om zo de kwaliteit 

daarvan te verbeteren en het aantrekkelijker en doeltreffender te 

maken. Daarbij kijkt de onderwijskundigen onder andere naar 

leermethoden, leerbehoeften van verschillende doelgroepen en hoe 

het onderwijs georganiseerd is. Onderwijskundigen hebben veel 

kennis van leerprocessen en de wetenschappelijke inzichten hierover. 

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. 

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. 

Leerling-

begeleiding 

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. 

 


