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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 & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum april 2020 

Naam van onze school  De Tuimelaar 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Naam van ons schoolbestuur  Stichting BOOR  

Naam 

samenwerkingsverband  
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam  

Aantal toegekende 

toelaatbaarheidsverklaringen 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel/regulier onderwijs 

 

Toelichting op onderwijsconcept 

De ontwikkeling van elke leerling staat centraal. De leerling heeft ook invloed op de sturing van het 

onderwijs en mag keuzes maken. Ontwikkeling wordt breed opgevat. De school streeft naar 

ontwikelling van elk talent dat een kind met zich meebrengt, en beperkt zich daarom niet tot het 

traditionele curriculum.  

De school wil ook een leergemeenschap zijn, voor de leerlingen, voor de leerkrachten maar ook voor 

de ouders. Dat heeft gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar. De leden van de gemeenschap 

zijn gelijkwaardig. Maar ze zijn niet gelijk: de leerkracht heeft een andere positie en functie dan de 

leerling of de ouder.  

Die gelijkwaardigheid is een voorwaarde om met elkaar te kunnen bespreken wat besproken moet 

worden. Pluriformiteit en tolerantie zijn belangrijke waarden.  

 

De pedagogische grondhouding in de school is ‘vertrouwen’, en een belangrijk pedagogische middel 

is het gesprek. Er zijn veel ontmoetingen van leerkracht en leerling om een goede blans te vinden 

tussen welbevinden en betrokkenheid. Het gaat er om belangstelling te hebben voor elkaars doelen. Er 

is zorg en aandacht voor elkaar, want hoewel het gaat om jouw ontwikkeling, weten we dat je die 

ontwikkeling niet alleen zult realiseren. We hebben elkaar nodig.  

Daarom is de groep óók een belangrijk pedagogisch middel. De school en de klas worden gezien (en 

ervaren) als een gemeenschap om te leren en te leven. De sociale kant van het schoolleven is van 

groot belang. Het is dus vanzelfsprekend dat leerlingen invloed hebben op het reilen en zeilen in de 

klas.  

 

Onze visie op passend onderwijs 

De didactiek van de school wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van een passend 

onderwijsaanbod voor elke leerling in de zone van naaste ontwikkeling en door het werken met 

thema’s en projecten die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Bij dat laatste 

proberen we gebruik te maken van wat de omgeving te bieden heeft.  

Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende activerende werkvormen, waarbij individueel werken 

wordt afgewisseld met samenwerkend leren.  

De leerling kan aangeven wat hem of haar het beste past. Het gaat er om dat het leren zichtbaar wordt 

zodat leerlingen weten wat ze wel of (nog) niet beheersen. Kerndoelen en de vertaling daarvan in 

methodes worden als richtlijn gebruikt. In de instructie passen we niet de doelen aan, maar zoeken 

naar andere aanbiedingsvormen en werkwijzen die passen bij het probleem dat de leerling ervaart.  

De leerkracht is in staat om te kiezen uit een breed repertoire van didactische opties – nu eens 

begeleider, dan weer coach en waar nodig instructeur. Hij of zij kan altijd antwoord geven op de vraag: 

‘Waarom doe je wat je doet met deze leerling(en) op dit moment in deze les?’  

 

Dat heeft gevolgen voor de materialen die we kiezen en de wijze waarop we daarvan gebruik maken. 

Materialen en de methoden zijn een bron, een hulpmiddel bij het leren. De methode is niet meer 

leidend voor het dagelijks handelen van de leerkracht. Materialen kunnen ook van buiten de school 

komen. Het gaat er om dat kinderen leren om te onderzoeken en te ervaren wat nodig is om de (les) 

doelen te realiseren.  
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De leerkracht stuurt waar nodig, maar stimuleert actief dat leerlingen zelf eigenaar worden van hun 

leerproces. We weten dat onze leerlingen graag spelend leren, graag leren door te doen. Daarom 

werken leerlingen in wisselende groepjes, zijn altijd actief betrokken, onderzoeken en experimenteren 

en worden bewust gemaakt van hun eigen criteria voor succes. Leerkrachten stimuleren de kinderen 

die criteria zo spannend en uitdagend mogelijk te maken.  

 

De leerlingen zijn gegroepeerd in (qua leeftijd) homogene stamgroepen. Dat is de groep waarin 

gewerkt wordt met DaVinci, waar de woordenschat wordt geoefend, waar gewerkt wordt aan spelling, 

waar lichamelijke opvoeding, zwemmen en creatief werk plaatsvindt.  

Daarnaast werken ze in niveaugroepen die passen bij hun ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dat geldt 

voor (begrijpend) lezen, en rekenen. De indeling geschiedt op basis van de beheersing van technisch 

lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. De voordelen zijn dat leerkrachten zo gaan samenwerken 

en dat leerlingen in verschillende samenstellingen samenwerken. De kleuters werken twee dagen in 

een combinatie van groep 1 en 2, de overige dagen in de eigen stamgroep.  

 

De dag is opgedeeld in drie gelijke tijdvakken. Elke dag vangt aan met een inloop en ‘check in’ in de 

stamgroep. Elke dag eindigt ook in de stamgroep met een check-out.  

 

Differentiatie binnen de leerlingen wordt vooral gestuurd door de talenten, de mogelijkheden die we 

zien in elke leerling. De (niveau-) groepjes zijn daarom niet vast, en elk les wordt opnieuw (samen met 

de leerlingen) bepaald wie verlengde instructie krijgt voor verrijking en verdieping. Het gaat er om dat 

leerlingen uitdagingen aangaan, hun ‘zone van naaste ontwikkeling’ durven te betreden zodat ze 

boven zichzelf uitstijgen.  

Leerlingen hebben een actieve rol in elkaars leerproces. Er zijn geen ‘sterke’ of ‘zwakke’ leerlingen, 

want elke leerling heeft sterke en zwakke kanten. Leerlingen worden aangemoedigd hun sterke kanten 

in te zetten voor de andere kinderen, maar ook om hun zwakke kanten onder ogen te zien en 

daarvoor steun te vragen bij andere leerlingen.  

 

Evaluatie en toetsing is in hoge mate bedoeld om zowel de leerling als de leerkracht inzage te geven 

in de ontwikkeling van de leerling. We moeten zoeken naar andere manieren van rapporteren – cijfers 

zeggen zo weinig. Toetsen worden niet meer gebruikt om de leerkracht houvast te geven, maar om 

voor het leerproces nuttige informatie te geven aan leerkracht en leerling.  

Daarbij gaat het er ook om dat we zo min mogelijke tijd kwijt zijn aan testen en toetsen. Toetstijd gaat 

immers ten koste van instructie en leertijd.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

De leerlingen wonen voor een groot deel in een achterstandswijk, en komen voor (naar schatting) 80% 

uit gezinnen waar veel (complexe) zorgen zijn. De gezinssamenstelling is veelal anders dan het twee-

ouder gezin. Menig gezin staat permanent in de overlevingsstand, en hebben daardoor weinig 

aandacht voor kansen en mogelijkheden in de directe omgeving.  

Leerlingen zijn meertalig met Nederlands als tweede taal, hebben een gebrekkige woordenschat of 

groeien op in taalarme gezinnen. Veel kinderen worstelen met de verschillen tussen de cultuur 

(waarden, normen) op school en thuis. Ze ervaren veel sociaal-emotionele problemen. De school is 

voor hen in elk geval een veilige plek, waar je gezien en gerespecteerd wordt.  

De leerling-prognose voor de komende jaren is positief. De school kan groeien tot 225 leerlingen  

 

Sterke punten in onze ondersteuning 

Het team streeft er naar een professionele leergemeenschap te zijn. De leerkrachten leren van elkaars 

sterke kanten en helpen elkaar bij het compenseren van de zwakke kanten. Overleggen in 

teamverband wordt alleen gedaan als dat hoogstnoodzakelijk is – alle andere bijeenkomsten zijn 

gericht op het leren van en met elkaar. En de ouders krijgen ruim de kans om te leren inzien dat samen 

leren een belangrijke bijdrage levert aan samen leven.  

 

Van de leerkrachten wordt in zo’n school gevraagd om te werken met een goed ontwikkeld 

pedagogisch, didactisch en organisatorisch repertoire. Zo kunnen we recht doen aan het optimaliseren 

van de individuele ontwikkeling van elk kind zonder dat de kracht en de mogelijkheden van 

gemeenschappelijk leren en samenwerken in gevaar komen.  

   

 

Grenzen aan onze ondersteuning 

Wij staan open voor alle leerlingen en bekijken per leerling of De Tuimelaar de juiste plek is. Hierbij 

kijken we naar de leerling zelf op gebied van onderwijsbehoefte, sociaal emotionele ontwikkeling, 

didactische ontwikkeling. Als wij handelingsverlegen zijn op de eerder genoemde gebieden zullen we 

samen met ouders, leerkracht, intern begeleider, directeur en externe partners kijken naar een 

passende plek voor deze leerling. 

 

Bij een aanmelding van een leerling hebben wij altijd een intakegesprek. Mocht op basis van het 

intakegesprek blijken dat De Tuimelaar niet de geschikte plek is, kan het zo zijn dat wij de leerling niet 

aannemen. 

 

 

 

 

Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

Differentiatie binnen de leerlingen wordt vooral gestuurd door de talenten, de mogelijkheden die we 

zien in elke leerling. De (niveau-) groepjes zijn daarom niet vast, en elk les wordt opnieuw (samen met 

de leerlingen) bepaald wie verlengde instructie krijgt voor verrijking en verdieping. Het gaat er om dat 

leerlingen uitdagingen aangaan, hun ‘zone van naaste ontwikkeling’ durven te betreden zodat ze 

boven zichzelf uitstijgen.  

Leerlingen hebben een actieve rol in elkaars leerproces. Er zijn geen ‘sterke’ of ‘zwakke’ leerlingen, 

want elke leerling heeft sterke en zwakke kanten. Leerlingen worden aangemoedigd hun sterke kanten 
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in te zetten voor de andere kinderen, maar ook om hun zwakke kanten onder ogen te zien en 

daarvoor steun te vragen bij andere leerlingen.  

 

Ontwikkeldoel en ambitie: 

 

De leerlingen zijn gegroepeerd in (qua leeftijd) homogene stamgroepen. Dat is de groep waarin 

gewerkt wordt met DaVinci, waar de woordenschat wordt geoefend, waar gewerkt wordt aan spelling, 

waar lichamelijke opvoeding, zwemmen en creatief werk plaatsvindt.  

Daarnaast werken ze in niveaugroepen die passen bij hun ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dat geldt 

voor (begrijpend) lezen, en rekenen. De indeling geschiedt op basis van de beheersing van technisch 

lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. De voordelen zijn dat leerkrachten zo gaan samenwerken 

en dat leerlingen in verschillende samenstellingen samenwerken. De kleuters werken twee dagen in 

een combinatie van groep 1 en 2, de overige dagen in de eigen stamgroep.  
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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 19-4-2012 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

 

De Inspectie heeft onze school beoordeeld met de waardering Voldoende. 
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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.  

  

Waar Deskundigheid 

 Autisme-specialist  

 Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider  

 Begeleider passend onderwijs  

 Dyscalculiespecialist  

 Dyslexiespecialist  

 Faalangstreductietrainer  

 Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher)  

 Gedrag / sociale vaardigheden specialist  

 Jonge kind specialist  

 Laagbegaafdenspecialist  

 Logopedist  

 Meer- en hoogbegaafdheid specialist  

 NT2-specialist  

 Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper  

 Orthopedagoog  

 Psycholoog  
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 Reken-/wiskunde-specialist  

 Taal-/leesspecialist  

 

Toelichting deskundigheid 

Op dit moment volgt ook 1 leerkracht een master Leren Innoveren. We werken er naar toe meerdere 

mensen in de school op te leiden met verschillende specialisten. Ook zijn er een reken- en 

taalspecialist op school. Verder is er een expert onderwijskwaliteit aanwezig. Deze specialisten 

monitoren de (algemene) kwaliteit van het onderwijs. De school is een lekkerfit school. Kinderen 

worden gemeten en gewogen en eventueel doorverwezen bij onder- en overgewicht. 
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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.  

 

Waar Voorzieningen 

 Observatieklas  

 Schakelklas  

 Taalklas  

 Voorschool  

 

Toelichting voorzieningen  

Binnen Hoogvliet is het mogelijk, in samenspraak met ouders een tijdelijke observatieplek op een 

andere school te realiseren indien de school handelingsverlegen is bij het organiseren van de passend 

onderwijs in de huidige situatie. 

 

Vanuit het samenwerkinsverband loopt er op dit moment een procedure om een school binnen 

Hoogvliet een inclusieve school te laten worden. Hier zou de  gedragsgroep, observatieklas en 

impulsklas onder kunnen vallen. Dit is nog niet gerealiseerd. 
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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.  

  

Waar Onderwijsaanbod 

 Aanbod dyscalculie  

 Aanbod dyslexie  

 Aanbod laagbegaafdheid  

 Aanbod NT2  

 Compacten en verrijken  

 Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen  

 

Toelichting onderwijsaanbod  

Vanuit maatschappelijk werk is het mogelijk om kinderen het volgende specifieke aanbod te bieden (in 

samenwerking met Indigo): een vriendentraining (groepstraining voor kinderen met angst,- en 

somberheidsklachten), Alles Kidszzz (een sociaal cognitieve training ter verbetering van hun sociale 

cognities, zelfbeeld en vermogen tot woederegulatie) voorlichting over moeilijk onderwerpen als 

alcohol en drugs. 

  

Voor meer hoogbegaafdheid is er binnen Hoogvliet geen extra aanbod, hiervoor zouden we het SWV 

inschakelen. Voor het aanbod NT2 is er binnen Hoogvliet een schakelklas op de Notenkraker. 

  

Voor spraak- en taalproblematiek verwijzen wij altijd door naar de logopediste. Dit valt buiten de 

school. 

 

Bij motorische problemen, verwijzen wij door naar een therapeut. Vanuit Imotoriek is een therapeut op 

school. 
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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.  

  

Waar Methoden 

 Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst)   

 Aanpak gedrag(sproblemen)   

 Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling   

 Aanpak sociale veiligheid   

 Agressieregulatietraining   

 Faalangstreductietraining   

 Rekentraining   

 Rouwverwerking   

 Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden   

 Time-out aanpak   

 Training sociale vaardigheden   

 Training studievaardigheden   

 

 

Toelichting methoden  

In het traject van LeerKRACHT is de stem van de leerling een belangrijk instrument. Een paar keer per 

jaar wordt een leerlingarena georganiseerd en worden leerlingen gevraagd hun mening te geven over 

de ontwikkelingen in de school. Elk schooljaar worden leerlingen ook vier keer bij jaar door de 

leerkracht op lesbezoek meegenomen en ontvangen leerlingen feedback op hun lessen. Op basis van 

hun feedback evalueren wij onze beleidsdoelen. 

  

Als er een agressieregulatietraing nodig is, verloopt deze aanvraag via SMW en wijkteam. 

De leerkrachten geven binnen de groep gedifferentieerde instructie, waar mogelijk klasdoorbroken. 

Wij hebben op school geen aparte lesuren voor bijles of huiswerkbegeleiding. Voor een rekentraining 

zullen wij op school kijken naar de mogelijkheden binnen het SWV. Zo niet dan zorgt de leerkracht 

binnen de groep voor de juiste aanpak op maat. 
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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 

Ruimte met individuele werkplekken  

Ruimte voor één op één begeleiding  

Ruimte voor een time-out  

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA  

Behandelingsruimte  

 

Anders, namelijk …  

Da Vinci lokaal  

Crea lokaal  

 

Toelichting fysieke ruimten  

Kinderen die het nodig hebben, krijgen een time-outplek. Dit is in overleg met ouders en leerling. Dit 

kan zijn op de gang, in een andere vaste klas, bij de intern-begeleider of bij de directie. We kijken 

hierbij naar wat passend is voor het kind. 

Als kinderen tijdens het buitenspelen grensoverschrijdend gedrag laten zien, gaan zij naar binnen. 

Hiervoor is een aparte plek ingericht. Hier kunnen zij tot rust komen, daarna wordt er rustig gesproken 

met het kind. 
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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 dyscalculie  Actief toegepast 

Protocol dyslexie  Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid  Actief toegepast 

Protocol medisch handelen  Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden  Actief toegepast 

Protocol schorsen en verwijderen  Actief toegepast 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters  Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig  Ja 

School heeft inzicht in veiligheidsbeleving  Ja 

 

Toelichting protocollen  

Alleen het protocol doublure is nog een werkdocument en niet vastgesteld. 

Voor het protocol seksueel overschrijdend gedrag wordt gebruik gemaakt van de handreiking: Wat te 

doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van de gemeente Rotterdam en de signalenkaart 

Huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rotterdamse Meldcode. Dit wordt aangestuurd door 

de aandachtsfunctionaris. 

Het protocol gedrag is net geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf komend schooljaar wordt een pilot 

gedraaid, waarna het protocol zal worden vastgesteld. 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van 

de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een 

methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig 

heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de 

school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 

tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  

 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14  0 % 0 % 71 % 29 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de 

onderwijsbehoeften van leerlingen (o.a. door observatie, 

gesprekken en het analyseren van toetsen).  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 

groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 

te stemmen.  

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 

daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's.  
Goed 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 

ontwikkeling van hun leerlingen hebben.  
Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 

passend te arrangeren op onderwijsbehoeften.  
Voldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 

wat wel kan (ondanks belemmeringen).  
Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 

leerlingen.  
Goed 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 

ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak.  

Voldoende 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-

doelen op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 

methodiek).  

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 

ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 

individuele leerlingen.  

Voldoende 
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Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 

ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij.  
Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 

Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 

wanneer.  

Voldoende 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 

het eigen handelen en dat van collega's.  
Goed 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 

school gekozen instrumentarium.  
Voldoende 

 

Toelichting HGW  

De didactiek van de school wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van een passend 

onderwijsaanbod voor elke leerling in de zone van naaste ontwikkeling en door het werken met 

thema’s en projecten die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Bij dat laatste 

proberen we gebruik te maken van wat de omgeving te bieden heeft.  

Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende activerende werkvormen, waarbij individueel werken 

wordt afgewisseld met samenwerkend leren.  

De leerling kan aangeven wat hem of haar het beste past. Het gaat er om dat het leren zichtbaar wordt 

zodat leerlingen weten wat ze wel of (nog) niet beheersen. Kerndoelen, leerlijnen en de vertaling 

daarvan in methodes worden als richtlijn gebruikt. In de instructie passen we niet de doelen aan, maar 

zoeken naar andere aanbiedingsvormen en werkwijzen die passen bij de ontwikkelingsfase waarin het 

kind zich bevindt.  

De leerkracht is in staat om te kiezen uit een breed repertoire van didactische opties – nu eens 

begeleider, dan weer coach en waar nodig instructeur. Hij of zij kan altijd antwoord geven op de vraag: 

‘Waarom doe je wat je doet met deze leerling(en) op dit moment in deze les?’  

 

Dat heeft gevolgen voor de materialen die we kiezen en de wijze waarop we daarvan gebruik maken. 

Materialen en de methoden zijn een bron, een hulpmiddel bij het leren. De methode is niet meer 

leidend voor het dagelijks handelen van de leerkracht. Materialen kunnen ook van buiten de school 

komen. Het gaat er om dat kinderen leren om te onderzoeken en te ervaren wat nodig is om de (les) 

doelen te realiseren.  

 

De leerkracht stuurt waar nodig, maar stimuleert actief dat leerlingen zelf eigenaar worden van hun 

leerproces. We weten dat onze leerlingen graag spelend leren, graag leren door te doen. Daarom 

werken leerlingen in wisselende groepjes, zijn altijd actief betrokken, onderzoeken en experimenteren 

en worden bewust gemaakt van hun eigen criteria voor succes. Leerkrachten stimuleren de kinderen 

die criteria zo spannend en uitdagend mogelijk te maken.  
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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 

Inrichting ondersteuningsroute 

De interne begeleider in een ontwikkelingsgerichte gemeenschapsschool besteedt zijn/haar tijd voor 

het overgrote deel aan de ondersteuning, advisering, begeleiding en coaching van de leerkrachten. Die 

ondersteuning kan soms sturend zijn, maar heeft uiteindelijk als doel dat de leerkrachten zelfstandig of 

in samenspraak met elkaar pedagogiek, didactiek en organisatie optimaliseren. De leerkracht vraagt 

om de begeleiding of advisering door de interne begeleider dan wel door de collega’s.  

Een belangrijks aspect van het werk van de interne begeleider zal zijn het begeleiden van het team bij 

het verzamelen, analyseren, interpreteren van data die relevant zijn voor een optimaal leerrendement.  

 

De interne begeleider werkt niet met leerlingen. (Natuurlijk wel als het een deeltijdfunctie betreft die 

wordt aangevuld met het meedraaien als leraar in een of meer groepen). Behalve ondersteuner van de 

leerkrachten is de interne begeleider ook het schakelpunt in de relaties met externe personen en 

instanties die op een of andere wijze een rol spelen bij het optimaliseren van leren en leven van de 

leerlingen.  

De intern begeleider werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker. Overleg met externen 

en ouders vindt plaats in een Mulidisciplinair Overleg (MDO). Andere relevante partijen zijn: het 

samenwerkingsverband PPO Rotterdam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Kinderoefentherapie, 

KinderDam, Leerplicht ambtenaar, Wijkteam, Wijkagent.  

 

Vastgesteld kan worden dat de interne begeleider van De Tuimelaar het meest direct kan sturen in het 

MDO. Daar wordt ook het meest concreet gezocht naar praktische samenwerking van school, externe 

experts, ouders en kinderen. Het ligt voor de hand daar te zoeken naar mogelijkheden voor een zo 

effectief mogelijk kindgericht beleid. Dit MDO zou kunnen uitgroeien tot een team van (school-

)interne en externe expert die het zelfde doel nastreven, geïnspireerd door de missie van De Tuimelaar.  

 

De overige instanties kunnen belangrijk bronnen van informatie zijn of kunnen soms instrumenteel 

worden ingezet. Het succes van zo’n benadering hangt in hoge mate af van de professionaliteit van de 

medewerker/ster die namens zo’n instantie optreedt. In al die relaties zal voortdurend kritisch worden 

afgewogen of de inzet in tijd en moeite voldoende rendeert.  

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

Onze school werkt samen met ouders.  Onze visie op samenwerken met ouders is te lezen in de 

schoolgids.  Er vinden jaarlijks startgesprekken plaats met ouders over wederzijdse verwachtingen.  

De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de:  

 - Leraar / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Gedragsspecialist / orthopedagoog 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Jeugdhulpprofessional 
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Toelichting op de samenwerking met ouders  

Ouders hebben net zoals de leerlingen een stem. De ouders kunnen meedoen aan een ouderarena 

waarin wij directe feedback vragen over zaken die spelen in de school. Ouders zijn altijd betrokken bij 

zorg die buiten het basisaanbod vallen.   

Ouders worden betrokken bij de gang van zaken op school, bijv. 5 gelijke dagen model, inrichting 

schoolplein enz. 

Ouders worden door de leerkrachten op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun kind. Er 

worden op meerdere momenten in het jaar gesprekken gevoerd en tussentijds is er veel contact over 

leerlingen die dat nodig hebben. 

 

 

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 / mentor 

 - Intern begeleider / zorgcoördinator 

 - Directie, team- of afdelingsleider 

 - Deskundige van het samenwerkingsverband 

 - Schoolmaatschappelijk werker 

 - Jeugdhulpprofessional 

 - Ouders 

 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. 

 

Onze school is tevreden over het functioneren van het ondersteuningsteam  

  

Aanmeldproces 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.  

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling 

wordt er gezocht naar een passende plek.  

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse 

voorziening of de vorige school.  

 

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:  

- Intern begeleider / zorgcoördinator 

- Directie 

  

 

Toelichting op het aanmeldproces  

Bij een aanmelding van een leerling volgt er altijd vaste procedure (beschreven in een kwaliteitskaart) 

Bij een 4 jarige hebben we een intake waarbij het aanmeldformulier ingevuld wordt samen met de 

ouders. Als er sprake is van een bezoek aan de voorschool of peuterspeelzaal hebben wij altijd een 

overdrachtsdocument. Op basis van de informatie van het intakegesprek gaan wij over tot plaatsen 
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van de leerling, behalve als wij vooraf al weten dat wij handelingsverlegen zullen zijn, dan kijken we 

samen naar een passende plek voor deze leerling. Dit verloopt altijd met bemoeienis van het SWV. 

Bij een overstap van een andere school volgen we dezelfde procedure, maar hebben wij voorafgaand 

aan het intakegesprek.  

(als ouders toestemming geven) is er altijd contact met de vorige school, voor een overdracht 

(didactisch en pedagogisch). 
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4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 

 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao)  

Speciaal basisonderwijs (sbo)  

Voorschool (ko)   

 

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 

Begeleider passend onderwijs van het SWV  

Centrum Jeugd en gezin (CJG)  

Club- en buurthuis  

GGZ / Jeugd-GGZ  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Jeugdhulpverlening  

Leerplichtambtenaar  

Lokale overheid/gemeente  

Schoolmaatschappelijk werk / gezinswerker  

 

 

Toelichting samenwerking 

 De belangrijkste kernpartner is de schoolmaatschappelijk werker.  
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