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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. 
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2. Onze school & passend onderwijs 
2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum Februari 2021 

Naam van onze school  VSO Catharinaschool 

Onderwijstype 
Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking (Zeer 
Moeilijk Lerend) 

Naam van ons schoolbestuur  Innovo 

Naam 
samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband VO Parkstad  

Onderwijsniveaus onderbouw 

Gericht op uitstroom 
 Activiteitengerichte Dagbesteding 
 Arbeidsmatige Dagbesteding 
 Arbeid 

Onderwijsniveaus 
bovenbouw 

  
Gericht op uitstroom 

 Activiteitengerichte Dagbesteding 
 Arbeidsmatige Dagbesteding 
 Arbeid 

Leerjaren 6 en bij uitzondering 7 of 8 
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2.2 Visie 

De leerling en zijn ontwikkelingsmogelijkheden staan centraal. Wij vinden het van groot belang dat 
leerlingen zich veilig voelen en op hun gemak zijn op school. Daarnaast is ons streven om zoveel 
mogelijk uit de leerling te halen. De mogelijkheden optimaal benutten. Eruit halen wat erin zit. Dit is 
alleen mogelijk als het team goed samenwerkt met ouders en eventuele andere betrokkenen. We 
streven naar optimale ontplooiing en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Dit alles binnen hun 
mogelijkheden en met het oog op deelname aan de maatschappij (wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding). We houden dus rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen 
en onze missie is dan ook: 
 

“Samen op weg naar zelf doen waar het kan”. 
 
 
Ons onderwijsconcept  
Het onderwijs op de VSO Catharinaschool is ontwikkelingsgericht en sluit aan bij de directe 
belevingswereld van de leerlingen. Het onderwijs kenmerkt zich door een herkenbare structuur, veel 
herhaling en ondersteuning. Het onderwijs houdt rekening met de specifieke zorg- en 
onderwijsvragen van de leerlingen en is gericht op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de 
maatschappij. Het schoolaanbod in kennis en vaardigheden is van een concreet niveau en gericht op 
de functionele toepassing in het latere wonen, werken en vrije tijd besteding. Zo draagt het onderwijs 
bij aan een zo optimaal mogelijk participeren aan de maatschappij. Het onderwijs bevat in de loop van 
de schooljaren een toenemend aanbod aan praktijkgerichte vakken en stages, ten nadele van de meer 
theoretische vakken, zoals taal en rekenen. 
 

Toelichting op onderwijsconcept 
De Catharinaschool is niet diplomagericht en bereidt de leerlingen voor op uitstroom naar werk of 
dagbesteding, o.a. met een doorgaande lijn op het gebied van stage. De leerlingen zijn allen bekend 
met een ontwikkelingsachterstand, op cognitief, sociaal en communicatief gebied. Het onderwijs houdt 
rekening met de geringe zelfredzaamheid van de leerlingen, waardoor zij behoefte hebben aan sturing 
en nabijheid van een volwassene. Dit betekent voor het onderwijs dat wij functionele doelen stellen en 
dat er bij de leerkrachten kennis en vaardigheden aanwezig zijn voor wat betreft:  
* de balans bieden tussen veiligheid geven en stimuleren  
* de balans bieden tussen de omgeving voorspelbaar maken en ruimte geven 
* de balans bieden tussen theoretische en praktische vaardigheden. 
De Catharinaschool werkt intensief samen met hulpverleners en ouders om de aanpak rond een 
leerling op elkaar af te stemmen, in het belang van de ontwikkelmogelijkheden voor de leerling. 
Het onderwijs aan leerlingen met autismeproblematiek is ingericht in aparte groepen, volgens de visie 
van TEACCH. Kort samengevat betreft het geïndividualiseerd functioneel onderwijs op alle terreinen 
van het leven, in samenwerking met ouders en hulpverleners.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 
 
Kenmerkend voor onze leerlingen 
 
Belemmerend 

 Verstandelijke beperkingen 
 Syndromen zoals syndroom van Down 
 Stoornissen zoals  Autisme, ADHD 
 Zwakke zelfredzaamheid 
 Achterstand in sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling 

 
Bevorderend 

 Vaak sociaal  
 Spontaan 
 Ontdekkend 
 Eerlijk 
 Praktisch lerend 

 
 
Sterke punten in onze ondersteuning 
 

 Pedagogisch schoolklimaat 
 Schoolwide PBS 
 Onze waarden respect, plezier, samenwerken en vertrouwen als uitgangspunten van ons 

handelen 
 Intensieve samenwerking met ketenpartners (zorginstellingen, GGD, gemeenten, fysio, ergo, 

MEE, maatschappelijk werk) 
 Maatwerk 
 Samenwerking met Praktijkonderwijs Heerlen 
 ‘Anders organiseren’ personeel wordt flexibel ingezet en volgt de leerbehoefte van leerlingen 

 

 
Grenzen aan onze ondersteuning 
 

 Intensiteit van begeleiden is zo groot dat de groepen niet te groot kunnen worden. Dit 
belemmert soms de tussentijdse instroom 

 Leerlingen met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag kunnen 
wij niet plaatsen 

 Leerlingen met een zeer grote ondersteuningsbehoefte op medisch gebied kunnen wij niet 
plaatsen  
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Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 
 

 Samenwerken met de zorg 
 Samenwerking met diverse gemeenten en bedrijven rondom uitstroom en stage 
 Intensivering samenwerking met collega V(S)O scholen 
 Verdere professionalisering 
 Verdere doorontwikkeling digitale portfolio 

 

 

2.4 Ondersteuning aan onze leerlingen 

Deze paragraaf beschrijft welke ondersteuning wij bieden aan al onze leerlingen, en welke 
ondersteuning wij bieden aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben. 
 
 

Ondersteuning buiten de lessen 

Aan alle leerlingen: 

 Samenwerking met ouders/verzorgers 
 Ondersteuning naar de ouders bij aanvragen BSO, thuisbegeleiding of andere zorg 
 Advies en begeleiding aan ouders rondom uitstroombestemmingen 

I 
Aan leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben: 

 Huiswerk op maat 
 Via de CvB (Commissie van Begeleiding) doorverwijzingen naar fysiotherapie, ergotherapie, 

psychiater, psycholoog, orthopedagoog, GGD, kinderarts 
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2.5 Inspectiebeoordeling 

 

Het inspectierapport van onze school is te vinden via deze link:   
https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen 
 

Op basis van het laatste onderzoek (13-07-2015) is het basistoezicht. 
Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek 
of een vierjaarlijks bezoek. 
Vanaf 2015 heeft de school verbeteringen gerealiseerd op het gebied van het evalueren van 
de afzonderlijke leerroutes op individueel en op schoolniveau. Ook op het gebied van een 
uniforme gedragsaanpak zijn sterke verbeteringen gerealiseerd.  Tevens zijn de leergebied 
overstijgende vormingsgebieden onder andere door de training Brug Naar Werk verbeterd. 
 
Punten van verbetering 
 
De leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden (leren leren, 
werknemersvaardigheden, burgerschap) dienen verbeterd te worden. Er zijn geen kant en 
klare methodes op de markt voor onze doelgroep. De school zoekt bij andere scholen en 
externe partners naar expertise op dit gebied.  
 
De school maakt nog te weinig beredeneerde keuzes voor de inzet van de beschikbare 
onderwijstijd per leerroute.  
 
De school heeft een overzicht van de kenmerken van de haar leerlingenpopulatie. Er vindt 
nog te beperkt analyse van deze gegevens plaats. De relatie tussen leerlingenpopulatie en 
onderwijsaanbod is onvoldoende gefundeerd. 
 
Sterke punten 
 
De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief, zodat zij 
zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 
 
De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op participatie in de 
samenleving, voor zover als de mogelijkheden van de leerling reiken. 
 
De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 
 
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door rust, veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 
 
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de 
leerlingen taak betrokken. 
 
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op alle leerroutes, inclusief de 
leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden 
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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 

 

2.6 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan 
onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn 
hieronder weergegeven.  
 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 
behoefte aan hebben.  
  

Waar Deskundigheid 

 Orthopedagoog, logopedist, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek, 
aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld 

 Diverse leerkrachten zijn in bezit van een Master op gebied van gedrag, autisme en 
begeleiden  

 Een leerkracht heeft een HBO opleiding Psychomotorische therapie en 
bewegingsagogie 

 Schoolmaatschappelijk werk via MEE, Ergotherapie en fysiotherapie, Schoolarts via GGD 

 Interne auditteam 

 

 

 
 
  

De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking, onderwijstijd en aanpak af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en verbetering van de kwaliteit van 
haar onderwijs. 
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2.7 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte.  
 

Waar Voorzieningen 

 Horecalokaal, assemblage lokaal, praktijklokaal, schoolkeuken, schoolbus, meerdere 
speelplaatsen, gymzaal, muzieklokaal 

 ASS groepen ingericht volgens de TEACCH methode 

 

Toelichting voorzieningen  
Vanaf de VSO middenbouwgroepen lopen leerlingen buiten het schoolgebouw stage. In eerste 
instantie vindt dit plaats als groepsstage; later lopen de leerlingen individueel stage. Hierdoor zijn in 
feite de voorzieningen op de stageplekken ook middelen waar de leerlingen gebruik van maken. 
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2.8 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het 
onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van 
een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  
  

Waar Onderwijsaanbod 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling:  School Wide Positieve Behaviour Support SWPBS 

 ASS benadering: TEACCH en brainbloks 

 Taal: Veilig Stap voor Stap, Connect lezen, Taalzee en Boek1Boek 

 Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip  

 Rekenen: Rekentuin  

 Werknemersvaardigheden: Brug Naar Werk 

 

 Koken, schoonmaak, verzorging en horeca: werkportfolio’s  

 Werknemersvaardigheden: assemblage 

 Profiel Groen 
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2.9 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 
voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 
de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  
  

Waar Methoden 

 Rekenen: Rekenboog, Maatwerk en met Sprongen vooruit 

 Technisch lezen: Veilig Stap voor Stap 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling: STiP 

 Sexuele vorming:  kriebels in je buik 

 Sexuele vorming:  Lang leve de liefde 

 Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 

 
  
Klik of tik om tekst in te voeren. 
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2.10 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 

Gymzaal is tevens beschikbaar voor fysiotherapie 

Ingerichte spreekkamers ingericht voor logopediste en ergotherapeut 

Gebouw is grotendeels gelijkvloers en toegankelijk voor minder validen 

Er is een invalidentoilet en douche 
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2.11 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 

Schoolregels VSO Actief toegepast 

Wegloopprotocol Actief toegepast 

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders Actief toegepast 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Actief toegepast 

Epilepsieprotocol Actief toegepast 

Medicijnprotocol Actief toegepast 

Hitteprotocol Actief toegepast 

Privacyprotocol AVG  foto film e.d. Actief toegepast 

Protocol Schorsing en verwijdering Actief toegepast 
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3. 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. 
 

3.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 
In onderstaande afbeelding zijn de niveaus van zorg weergegeven zoals deze binnen de school 
gehanteerd en meestal doorlopen worden. 
  
 

 
 
 
Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 
             
De leerkrachten en ouders werken intensief samen bij de ondersteuning van de leerling. 
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Toelichting op de samenwerking met ouders  
Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Ouders 
en school communiceren voortdurend met elkaar over de ervaringen en behoeften van het kind. 
Ouders mogen van school verwachten dat school het kind zo optimaal mogelijk begeleidt. School 
verwacht van ouders dat zij open communiceren met school en een veilig thuisklimaat creëren.  
 
Werkwijze oudercontacten: 
1. Drie oudergesprekken per schooljaar.  
Het eerste oudergesprek bij de start van het schooljaar is een kennismakingsgesprek. De relatie tussen 
ouders, leerling en school staat centraal. 
Het tweede oudergesprek vindt midden schooljaar plaats. Bij dit gesprek staan de resultaten van de 
leerling en het portfolio centraal. 
Het derde oudergesprek vindt plaats aan het einde van het schooljaar. Tijdens dit gesprek wordt de 
evaluatie van het HUB (OPP) met de ouders gedeeld. Eventuele wijzigingen in het HUB komen aan 
bod. 
2. Tussentijdse oudercontacten op afspraak zijn altijd mogelijk. Aan het begin van het schooljaar 
spreken de leerkracht en de ouders met elkaar af hoe de communicatie gaat verlopen, via telefoon of 
e-mail.  
3. Huisbezoek 
Soms is een huisbezoek wenselijk. Bijvoorbeeld als wij geen contact met de ouders kunnen krijgen of 
er zorgelijke signalen zijn over de thuissituatie. Het organiseren van een huisbezoek gebeurt altijd in 
afstemming met de IB-er. 
4. Algemene informatie 
De directie en leerkrachten plaatsen algemene informatie op ISY, waarvoor alle ouders een inlogcode 
ontvangen. 
5. Informatievoorziening over de activiteiten in de klas verloopt via Klasbord. Ouders kunnen zich 
aanmelden in deze beveiligde omgeving en op die manier goed volgen wat er in de klas en op school 
allemaal gebeurt. 
6. Ouderenquête 
Ieder jaar meten INNOVO en de school de tevredenheid van ouders via een enquête. Het ene jaar de 
INNOVO-enquête, het andere jaar de Catharina-enquête. De school verwerkt de verbeterpunten in het 
beleid. 
7. Zorgmarkt 
Een keer per jaar organiseert de school een zorgmarkt. Zorgaanbieders van dagbesteding en beschut 
werk uit de regio plaatsen een stand in het schoolgebouw en informeren de belangstellende ouders en 
leerlingen over hun diensten. Ouders en leerlingen kunnen zich op deze wijze informeren over de 
mogelijkheden bij schoolverlaten. De leerkrachten begeleiden de ouders bij het vinden van een 
geschikte uitstroomplek.  
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Ondersteuningsteam 
Unit 
Specialisten 
CvB 
Externen 
 
Aanmeldproces 
Leerlingen die zijn aangemeld met een geldige TLV, bijv. bij een verhuizing: 
De ouders van de nieuwe leerling ontvangen een uitnodiging om kennis te maken met de school en 
krijgen informatie over de Catharinaschool. De ouders geven toestemming voor informatie-
uitwisseling met de vorige school. De CVB beslist, na weging van het dossier, of de leerling toelaatbaar 
is tot de Catharinaschool. Als de CVB een positief besluit neemt, volgen het intakegesprek en de 
inschrijving.  
 
Leerlingen die zijn aangemeld zonder geldige TLV, voor wie het type onderwijs nog niet vaststaat: 
De school waar de leerling zich aanmeldt, organiseert een knooppunt. De deelnemers aan het 
knooppunt zijn: de ouders, het SWV en vertegenwoordigers van de scholen die mogelijk een passend 
aanbod kunnen bieden. De deelnemers aan het knooppunt bestuderen vooraf het dossier en komen 
met mandaat van ieders CVB naar het knooppunt. Idealiter valt tijdens het knooppunt de beslissing 
over welke school een passend aanbod kan bieden. Soms zijn meerdere knooppunten nodig om tot 
een besluit te komen. De school die de leerling aanneemt, vraagt de TLV aan. Na toekenning van de 
TLV volgen de intakeprocedure en de inschrijving. 
 
Leerlingen die zijn aangemeld zonder geldige TLV, voor wie het type onderwijs vaststaat: 
Meestal betreft het hier bekende leerlingen die doorstromen van SO Catharinaschool naar VSO 
Catharinaschool. De CVB van SO Catharinaschool adviseert in het laatste schooljaar of uitstroom naar 
VSO gewenst is. Het VSO vraagt de TLV aan. Zodra de TLV is toegekend, volgt de inschrijving in het 
VSO. Een intakeprocedure is niet nodig.  
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3.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

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 

MEE 

Koraal 

Robbertshuis 

Talent 

Kinso 

JenS 

Radar 

GGD 

William Schrikkergroep 

Burau Voortijdig Schoolverlaten (leerplicht) 

Annacare, Alcander, Meander, Zorg en Zo 

Gemeenten en expertiseteams 
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4. Planvorming en cyclisch werken 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door cyclisch 
werken in een PDCA-cyclus.  

4.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Het team en de MR evalueren tweejaarlijks het SOP. Aan de hand van deze evaluatie en eventuele 
nieuwe richtlijnen vanuit wetgever, bestuur en samenwerkingsverband wordt een nieuw 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Tevens zijn er nieuwe ontwikkeling vanuit de school in 
verwerkt. 

Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Alle leerlingen van de Catharinaschool hebben een individueel ontwikkelingsperspectief (HUB). Dit 
ontwikkelingsperspectief is vastgesteld door de Commissie van Begeleiding (CvB). In het 
ontwikkelingsperspectief voorspelt de commissie op welk niveau de leerling zal uitstromen aan het 
einde van de schoolloopbaan in het VSO. Bovendien bepaalt zij het niveau van ondersteuning per 
ontwikkelgebied. Bij het bepalen van het niveau van uitstroom, leerroutes en 
ondersteuningsbehoefte, hanteert de school vastgestelde streefniveaus. Het voorspelde einsniveau 
is leidend voor het werken gedurende de schooljaren en dient als toetssteen en controlemiddel, Elk 
schooljaar vindt evaluatie plaats van alle ontwikkelingsperspectieven. De school hanteert de 
volgende werkwijze: 

De docenten nemen jaarlijks toetsen af en observeren de resultaten met de CED leerlijnen. Aan de hand 
van de vastgestelde niveaus in het HUB en de streefniveaus, evalueren de docenten en de CvB het 
HUB jaarlijks in het ID- overleg (ID staat voor Interdisciplinaire). Eventuele bijstelling van 
uitstroomniveau, leerroutes en ondersteuningsbehoeften vindt plaats volgens vastgestelde criteria 
in het zorgplan. Jaarlijks bespreken de docenten de evaluatie van het HUB en eventuele bijstellingen 
tijdens het oudergesprek. 


