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Inhoudsopgave: 

1. Passend onderwijs voor elke leerling  

2. Passend onderwijs in onze school 

3. Verbinding met het samenwerkingsverband 

4. Onze ontwikkelambities passend onderwijs 

 

 

1. Passend onderwijs voor elke leerling 

Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben  

Vanuit dit uitgangspunt hebben de schoolbesturen in de Betuwe de handen ineengeslagen. In het 

samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen geza-

menlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Deze krachtenbun-

deling sluit aan op landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorg-

plicht passend onderwijs’. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen 

passend onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken kun-

nen de scholen zorg dragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind 

onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften.  

 

Zo thuisnabij mogelijk  

Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op 

de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit 

lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basison-

derwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een 

leerling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onder-

wijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. 

Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en 

met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. 

 

Op maat onderwijs en ondersteuning 

De onderwijsbehoeften van kinderen varieert: meestal is ‘het standaard onderwijsprogramma’ af-

doende, soms is extra ondersteuning nodig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke of langdurige 

plaatsing op een (zeer) gespecialiseerde onderwijsinstelling de juiste benadering.  

 

In het samenwerkingsverband onderscheiden we 3 niveaus van onderwijs en ondersteuning: 

 Basisondersteuning: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat de leerkrachten in elke regu-

liere basisschool van het samenwerkingsverband aan de leerlingen aanbieden. 

 Plusondersteuning: Sommige kinderen zijn prima op hun plaats in een reguliere basisschool, 

maar hebben (tijdelijk of langdurig meer dan basisondersteuning nodig om de wettelijk vastge-

stelde kerndoelen te kunnen halen. Op grond van het persoonlijk ontwikkelingsperspectief krij-

gen zij extra ondersteuning in de eigen school. Eventueel worden hiervoor middelen (expertise 

en/of geld) vanuit het samenwerkingsverband ingezet. Op deze manier kunnen deze kinderen op 
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een verantwoorde wijze thuisnabij de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben en die 

aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften. 

 Speciale ondersteuning: Een zeer kleine groep kinderen heeft te maken met een complexe peda-

gogische en/of onderwijskundige problematiek. Daarom is tijdelijke of langdurige plaatsing op 

een school voor gespecialiseerd basisonderwijs de aangewezen onderwijsplek voor deze kin-

deren. Ook bij deze kinderen is het ontwikkelingsperspectief leidend voor de vorm en intensiteit 

van de onderwijsondersteuning. 

 

 

2. Passend onderwijs in onze school 

Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat 

Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig 

hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basison-

derwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag 

van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een 

andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met 

de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. 

Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onder-

wijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.  

 

In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren 

en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich 

in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs be-

haalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken 

over diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. 

Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning 

nodig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen 

aan.  

 

We beschrijven hieronder wat we in onze school kunnen bieden en waar hierbij onze grenzen liggen. 

We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoon-

baar te boven gaat. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op 

zoek gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling.  

 

Basisondersteuning 

Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, 

klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leer-

krachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen 

tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 

 

Plusondersteuning 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikke-

len. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. We leggen de extra ondersteuning die 
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wij de leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit ontwikke-

lingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast. 

We hanteren drie vormen van arrangementen 

 

Licht arrangement  

Sommige leerlingen in de school hebben tijdelijk een lichte vorm van extra ondersteuning nodig om 

het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. De school heeft hiervoor de extra onder-

steuning in samenspraak met de ouders vastgesteld en opgenomen in het ontwikkelingsperspectief 

(OPP) en/of het groepsplan. De school bekostigt de maatregelen voor de extra ondersteuning uit het 

geld dat het samenwerkingsverband hiervoor aan het schoolbestuur beschikbaar heeft gesteld (het 

daarvoor geoormerkte deel van het budget passend onderwijs).  

 

Intensief arrangement 

Sommige leerlingen in de school hebben tijdelijk een intensieve vorm van extra ondersteuning nodig 

om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (ortho-

pedagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar vastgesteld dat de leerling te maken heeft met 

factoren die de ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. 

Deze deskundige heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere 

basisschool alleen kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie (tijdelijk) wordt aangepast. De 

inzet van de middelen voorkomt dat de leerling in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal on-

derwijs moet worden geplaatst. De school heeft het ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en 

vastgesteld in samenspraak met de ouders. De school bekostigt de extra ondersteuning uit de midde-

len (geld en expertise) die het samenwerkingsverband hiervoor beschikbaar stelt.  

 

Zeer intensief arrangement 

Enkele leerlingen in de school hebben gedurende een langere periode van hun schoolloopbaan een 

intensieve vorm van extra ondersteuning nodig om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten 

verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (orthopedagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar 

vastgesteld dat de leerling te maken heeft met meerdere, complexe en samenhangende factoren die 

de ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. De deskun-

dige heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere basisschool 

alleen kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie gericht wordt aangepast op de onderwijs-

behoeften van de leerling. De inzet van de middelen voorkomt dat de leerling in het speciaal basis-

onderwijs of in het speciaal onderwijs moet worden geplaatst. De school heeft het ontwikkelingsper-

spectief (OPP) opgesteld en vastgesteld in samenspraak met de ouders. De school kan voor het plus-

arrangement middelen (geld en expertise) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De school be-

kostigt de maatregelen voor de extra ondersteuning uit de middelen (geld en expertise) die het sa-

menwerkingsverband hiervoor beschikbaar stelt. 

 

We geven onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit 

De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in 

onze school de kwaliteitstandaard die we binnen het samenwerkingsverband hiervoor hebben opge-

steld en vastgesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie. We onder-
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scheiden de volgende vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in onze school beschik-

baar zijn. 

 

Opbrengsten 

De opbrengsten van ons onderwijs liggen deels onder het niveau dat op grond van de kenmerken van 

onze leerling populatie verwacht mag worden. 

 De taalresultaten liggen momenteel onder dit niveau. 

 De rekenresultaten liggen onder dit niveau. 

 De sociale competenties van onze leerlingen verschillen sterk. 

 Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. 

 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

 

Onderwijsleerproces 

De wijze waarop wij het onderwijsleerproces in onze school vorm geven heeft de volgende kenmer-

ken. 

 De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en 

de samenleving. 

 Onze leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 

 Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door een krachtig streven naar veiligheid en respectvolle 

omgangsvormen. 

 Onze leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de 

leerlingen taakbetrokken. 

 Onze leraren stemmen in toenemende mate aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af 

op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 
Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning 

Wij werken in onze school  in sterke mate planmatig om systematisch de onderwijsondersteuning die 

zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze leraren volgen syste-

matisch de vorderingen van de leerlingen.  

 Wij gebruiken hiervoor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  

 Onze leraren zijn in toenemende mate in staat systematisch de voortgang in ontwikkeling van de 

leerlingen te analyseren en van een passend vervolg te voorzien. 

 

Ondersteuningsstructuur 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een arran-

gement. 

 Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.  

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor 

deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de 

extra ondersteuning.  

 De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit BePO 

de extra ondersteuning uit.  
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 Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. 

 Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van het BePO expertiseteam wanneer de 

eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het beoogde arrange-

ment. 

  

Kwaliteitszorg 

Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken. 

• Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie. 

• We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning aan onze 

leerlingen. 

• We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

• Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan be-

langhebbenden waaronder het samenwerkingsverband. 

 

Wij zetten specialistische programma’s en expertises in  

In onze school werken we in het team intensief samen om onderwijs en ondersteuning op het be-

oogde kwaliteitsniveau te bieden aan leerlingen. Binnen het schoolteam hebben we de beschikking 

over de volgende specialistische programma’s en expertises: 

 

 Wij maken gebruik van specialistische programma’s  

In onze school werken we in het team intensief samen om de basisondersteuning te bieden aan leer-

lingen & ouders op het beoogde kwaliteitsniveau. Specialistische programma’s en expertise waar wij 

gebruik van maken zijn: 

• Taal -Spelling:  Methoden VLL en  Staal gebaseerd op handelingsgericht werken  

                           met drie aanpakken 

• Taal- woordenschat:  

o aanvullend voor groep 1-2 programma woordenschat behorend bij methode Schatkist 

o Gr 6 t/m 8 extra oefening m.b.v. Staal   / Inzet Blits 

• Lezen: voor de zwakke lezers wordt aanvullend gebruik gemaakt van het programma  

             Bouw in de groepen 2 , 3 en4. 

• Rekenen: methode “Alles Telt” eveneens gebaseerd op de drie verschillende aanpakken. 

       Wij maken gebruik van de bij de methode passende software voor herhaling en remediering. 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling:  

Preventief wordt gewerkt met het programma van de Vreedzame school. 

Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar het veiligheidsprotocol waaronder  

“de grondwet” met de leerkrachten en vervolgens in alle klassen besproken.                                        

• Excellente leerlingen:  

o In de groepen 1-2 is een aparte keuzekast, met aanvullende materialen.  

o In de groepen 3-8 zijn aanvullende materialen in te zetten tijdens het zelfstandig werken.  

o Bij de keuze van methodes wordt specifiek gekeken naar het verdiepingsprogramma dat 

een onderdeel vormt van de methode.  

o Wij maken gebruik van het digitaal handelingsprotocol voor de screening van meer- of 

hoogbegaafde leerlingen. 
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 Inrichting gebouw: 

• Er zijn twee flexibel in te zetten ruimtes op de 1e verdieping 

• In de school is op de benedenverdieping een gehandicapten toilet aanwezig. 

• Aangepast meubilair is in beperkte mate aanwezig. 

 

 Binnen het schoolteam hebben we de beschikking over de volgende aanvullende expertise 

• Er is een intern begeleider 

• Er zijn twee Lees- media coördinatoren 

• Er zijn twee leerkrachten met de aanvullende opleiding van Remedial Teacher 

• Er is een gecertificeerde aandacht functionaris in het kader van de Wet Meldcode 

• Er is een interne vertrouwenspersonen 

 

 De jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt leerlingen in hun 

groei en ontwikkeling tijdens de schoolperiode.  

 

Gezondheidsonderzoeken 

Het onderzoek bij 5/6-jarigen en 10/11-jarigen bestaat uit: 

➢ Een vragenlijstonderzoek onder de ouders. 

➢ Een gesprek met de leerkracht over eventuele aandachtspunten. 

➢ Een onderzoek op school. 

De 7/8-jarigen worden alleen gemeten en gewogen. 

Al deze informatie maakt duidelijk of een kind extra aandacht nodig heeft. Mocht dit zo zijn, 

dan ontvangen de ouders een uitnodiging voor het spreekuur op school. Tijdens dit spreek-

uur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. 

 

Spreekuur op school door schoolverpleegkundige of jeugdarts. 

Ook bij twijfel, vragen of problemen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind is het 

voor ouders/leerkrachten  mogelijk om het spreekuur buiten de vaste onderzoek momenten 

om te bezoeken. Bijvoorbeeld bij twijfel of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op 

school en/of thuis.  

 

JGZ/ Logopedie 

Preventie betekent het voorkómen, tijdig opsporen en aanpakken van problemen. De pre-

ventieve taken van de afdeling logopedie zijn: screening en onderzoek, controle, begeleiding 

en advies, voorlichting. Halverwege de kleuterperiode vindt er een logopedisch onderzoek 

plaats bij alle 5-jarigen. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de school 

over eventuele logopedische hulp (nader onderzoek, controle, begeleiding, verwijzing, be-

handeling). Mocht men voor die tijd twijfels hebben over de spraakontwikkeling, dan kan 

men een extra onderzoek aanvragen i.o.m. de leerkracht. 
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Oefentherapeut 

Op onze school is een ochtend in de week een oefentherapeut werkzaam. 

I.o.m. ouders en leerkracht kan een kind gescreend worden en wordt er een advies uitge-

bracht. Mocht extra motorische begeleiding geadviseerd worden, dan is vooraf een verwijs-

brief van de huisarts nodig en zijn de ouders vrij in de keuze  van een behandelaar. 

 

Wijkteam Passewaaij 

In de wijk Passewaaij is een wijkteam dat op verzoek ouders en school kan ondersteunen 

bij de opvoeding van kinderen / jeugdigen.  

Meer uitgebreide informatie vindt u tiel2@bzj.nl  

 

• Bepo ( Betuws Passend Onderwijs ) 

Wij maken gebruik van beschikbare BePO onderwijsvoorzieningen 

Wanneer de basisondersteuning die we conform de BePO kwaliteitsstandaard bieden ontoe-

reikend is werken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband.  Zie 

voor uitgebreide  informatie www.swvbepo.nl  

 

Wij trekken samen op met ouders 

Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het inzet-

ten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. Wij informeren ouders doorlopend over de vor-

deringen van hun kind en betrekken hen tijdig wanneer wij signaleren dat extra ondersteuning nodig 

is. De samenwerking met ouders concretiseren wij als volgt: 

 We stellen ons naar de ouders op als educatief partner. 

 We hebben regelmatig gesprekken met de ouders en het kind over de ontwikkeling van het 

kind. Daarover zijn voor aanvang van het schooljaar afspraken met elkaar gemaakt. 

 We hanteren een vastgestelde klachtenregeling 

 

• Verbinding met ons samenwerkingsverband 

Wij maken gebruik van de expertise in het samenwerkingsverband 

Wanneer de basisondersteuning die we conform de kwaliteitsstandaard bieden ontoereikend is wer-

ken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband. Dit betreft collega’s van 

andere basisscholen, het plusteam (inzet BePO strippenkaart), de scholen voor speciaal (ba-

sis)onderwijs binnen en buiten het samenwerkingsverband en verdere ketenpartners uit onderwijs 

en jeugdhulp.  

 

Wij maken gebruik van de middelen van het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband stelt naast expertise (BePO plusteam) financiële middelen beschikbaar 

voor onze school. We zetten deze middelen in voor de bekostiging van de arrangementen. Jaarlijks 

ontvangen we geld voor de bekostiging van de lichte arrangementen (budget passend onderwijs). 

Voor de inzet van het intensieve en zeer intensieve arrangement vragen wij wanneer dit aan de orde 

is middelen van het samenwerkingsverband aan. Wanneer onze aanvraag voldoet aan de gestelde 

mailto:tiel2@bzj.nl
http://www.swvbepo.nl/
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criteria kent het samenwerkingsverband middelen in de vorm van geld en expertise toe voor de uit-

voering van het betreffende arrangement. Over de ontvangen middelen leggen wij verantwoording 

af aan ons schoolbestuur en aan het samenwerkingsverband. 

 

Wij zetten speciale ondersteuning in wanneer dit nodig is. 

Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, 

zoeken we naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. We werken hiervoor 

optimaal samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de BePO regio 

en wanneer dit nodig is buiten de regio. Deze scholen bieden ‘speciale ondersteuning’.  

 

Speciale ondersteuning is bedoeld voor de leerling met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Dit 

maakt het noodzakelijk dat deze leerling gebruik maakt van een tijdelijke of langdurige begeleiding in 

een zeer gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Wij kunnen gebruik maken van de volgende voor-

zieningen: 

 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die in de BePO regio gevestigd zijn. 

Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking; 

- Leerlingen met meervoudige beperkingen; 

- Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek; 

- Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek; 

- Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen). 

 

 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die buiten de BePO regio gevestigd zijn en waarmee BePO 

een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde 

onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen; 

- Leerlingen met een ernstige visuele beperking; 

- Leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking; 

- Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie. 

 

 

3. Onze ontwikkelambities passend onderwijs 

De kwaliteit is goed en dat willen we zo houden 

Onze school wil onderwijs en ondersteuning bieden van goede kwaliteit. We spannen ons doorlo-

pend in deze kwaliteit op het beoogde niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk te ver-

beteren. Dit doen we door o.a. de expertise van onze leraren te vergroten en onze onderwijsproces-

sen nog beter te laten aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de 

wensen van onze ouders/ verzorgers. 

 

Verbeteragenda 

Wij hebben in ons schoolteam vastgesteld de komende 3 jaren de beoogde kwaliteitsverbetering te 

focussen op: 
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 We willen pro-actiever worden in de communicatie met de kinderen en hun ouders over de ont-

wikkeling van hun kind 

 We willen meer planmatig gaan werken door uit te gaan van SLO-leerlijnen en de einddoelen per 

leerjaar van het CITO-volgsysteem 


