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Voorwoord
In dit ondersteuningsprofiel geven wij weer hoe de ondersteuning aan kinderen binnen onze
school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Missie en visie
van de school

Wettelijk is vastgesteld dat de basisschool haar ondersteuningsmogelijkheden dient te
beschrijven. De basisschool mag dit doen in het schoolondersteuningsprofiel, maar bijvoorbeeld
ook in de schoolgids. Wij kiezen ervoor de ondersteuningsmogelijkheden in dit document te
beschrijven.
Het schoolondersteuningsprofiel:
• is gerelateerd aan het schoolplan en mogelijk schoolgids
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school
• wordt geschreven door de directie van de school, in samenspraak met het team
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld
• dient ter advies voorgelegd te worden aan de medezeggenschapsraad
is aangesloten bij samenwerkingsverband Passenderwijs.
Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor alle basisscholen in de regio Utrecht West.
Regionaal zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, waaraan alle basisscholen dienen
te voldoen. De wijze waarop de basisscholen aan deze afspraken voldoen, is aan de school
en kan dus variëren. Voor kinderen met een intensieve onderwijsbehoefte kan de basisschool
een beroep doen op de bovenschools georganiseerde arrangementen extra ondersteuning.
Daaronder vallen ook de toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs. De
beleidsafspraken van het samenwerkingsverband staan in dit document. Voor meer informatie,
zie www.passenderwijs.nl.

Anne-Marie Nobel

Met vriendelijke groet,

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

De
Mariaschool
			

Extra
Ondersteuning
Ambities van de
school
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1. Algemene gegevens van onze school
R.K. Mariaschool

Bezoekadres

Nieuwstraat 9 - 11

Postcode

3421 BT

Plaats

Oudewater

Brinnummer

11 MK

Bestuur

De Groeiling

Directeur

Anne-Marie Nobel

Intern Begeleider

Sylvia Lamens

Samenwerkingsverband

Passenderwijs

oktober (jaar)

2020

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Aantal leerlingen 			
200

Missie en visie
van de school

Naam van de school

2. Missie & visie van onze school

Extra
Ondersteuning

VISIE
Wij zijn overtuigd dat kinderen het best tot hun recht komen door hen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Dat dragen
onze leerkrachten dan ook elke schooldag uit.
Op onze school leren kinderen op een authentieke en gezonde manier in het leven te staan, met oog voor de mensen om hen heen.
Zo geven wij onze leerlingen de bagage mee om in een snel veranderende samenleving met zelfvertrouwen hun eigen koers uit te
stippelen.
Als gezonde school gaan we verder in het op maat aanbieden van gezond onderwijs. Wij zorgen voor een stimulerende en
uitdagende leeromgeving omgeving en bieden daarbij passende begeleiding. Elk kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Daar
sluiten wij ons onderwijs op aan.
Onze school staat open voor leerlingen, ouders en medewerkers met een verschillende culturele en religieuze achtergrond.
Belangrijk is dat we elkaar vinden in onze visie, zodat we het beste onderwijs voor kinderen kunnen bieden.
Het centrale uitgangspunt is dat ieder kind gelukkig is!

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

MISSIE
Samen bouwen aan een gezonde toekomst!
De Mariaschool is een gezonde school. Dat betekent dat we structureel aandacht besteden aan gezondheid. Dit doen we in de
breedste zin van het woord. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op onze school thuis voelen én zich gezien weten. Bij ons
staat centraal dat kinderen hun eigen talenten mogen ontwikkelen. Deze kunnen zij op onze school op een positieve en veilige
manier verder ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de groep. Zo bouwen we, iedere dag opnieuw, met veel passie,
vol vertrouwen en vanuit oprechtheid, samen aan een gezonde toekomst.

Ambities van de
school

KERNWAARDEN
1) Samenwerken
Samenwerken is een waardevolle vaardigheid die kinderen op school én in het leven vooruithelpt.
2) Zelfbewust groeien
Je mag zijn én worden wie je bent. Voor ons is dat een belangrijk uitgangspunt. Groeien doet elk kind. Maar zelfbewust groeien
betekent dat kinderen bewust zijn van hun eigen talenten en straks voorbereid zijn op de uitdagingen in het voortgezet onderwijs.
3) Betrokkenheid
Voor het team van de Mariaschool is betrokkenheid vanzelfsprekend. Wij willen dat kinderen én ouders zich thuis voelen op onze
school.
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3. Basis- en extra ondersteuning binnen de regio

Missie en visie
van de school

De onderwijsbehoeften van een kind geven aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te
kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te
komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning.
Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien,
kunnen wij ondersteuning vragen bij samenwerkingsverband Passenderwijs.
De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook een intensieve vorm van
begeleiding door een begeleider Passend Onderwijs omvatten. Ook een verwijzing naar een
andere school behoort tot de mogelijkheden.
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden
ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Om de basisondersteuning te kunnen bieden, ontvangt elke basisschool naast de
gebruikelijke financiering van het Rijk, financiële middelen van het samenwerkingsverband.
Wanneer de school deze ondersteuning niet binnen de eigen formatie kan organiseren/
realiseren, kunnen zij extern inkopen. Passenderwijs is één van de partners waar dit kan.
Als dienstverlening biedt Passenderwijs leesondersteuning, ondersteuning in de sociaal
emotionele ontwikkeling door gerichte trainingen of het bieden van gerichte consultaties
in de klas. Het exacte aanbod kan jaarlijks wisselen. Actuele informatie staat op de website
(www.passenderwijs.nl).

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

De afspraken binnen de basisondersteuning zijn vastgelegd op drie niveaus:
• Voorwaardelijk niveau, waarin de school een veilige leeromgeving biedt aan de
leerling en waarbij de school voldoende presteert op specifieke indicatoren van het
waarderingskader van de Inspectie.
• Schoolniveau, waarin preventief handelen, een programma van kerndoelen,
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, specifieke instructie, expertise en in/
uitstroombeleid centraal staan.
• Leerkrachtniveau, waarbij de focus ligt op de zeven elementen van handelingsgericht
werken.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Basisondersteuning binnen Passenderwijs
Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van basisondersteuning
op elke basisschool. Het is aan de school om vorm te geven aan de basisondersteuning.

Extra
Ondersteuning
Ambities van de
school
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Extra ondersteuning binnen Passenderwijs
Voor circa 95% van de kinderen blijkt de basisondersteuning, al dan niet met wat
extra hulp, voldoende. De basisschool kan een passend aanbod bieden. Wanneer de
onderwijsbehoeften van het kind meer complex en intensief zijn en het aanbod op
school ontoereikend is, komt het samenwerkingsverband in beeld. Binnen onze regio
zijn alle financiële middelen voor Extra Ondersteuning bij het samenwerkingsverband
ondergebracht in de vorm van arrangementen. De school kan voor het kind een
arrangement aanvragen. Arrangementen worden toegekend door de onafhankelijke
Centrale Toekenningscommissie (CTC) of het Loket.
Om in aanmerking te komen voor een arrangement moet er sprake zijn van:
-- een meervoudige, complexe onderwijsbehoefte, welke om specifieke inzet en/of
expertise vraagt of
-- een gerichte intensieve ondersteuning binnen het onderwijsproces welke binnen het
reguliere curriculum niet kan worden geboden.

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in welke mate onze school aan de
basisondersteuning voldoet, hoe wij hier vorm aan geven en waar onze ambities liggen.
Eveneens beschrijven wij wat wij eventueel aan aanvullende ondersteuning kunnen bieden
binnen de basisondersteuning. Ook geven wij aan of wij in staat zijn om extra ondersteuning op
onze school te kunnen bieden.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Arrangementen zijn flexibel in duur en inhoud, waarbij deze zo veel mogelijk op
maat worden ingezet. Waar nodig wordt de afstemming met de jeugdhulp gezocht.
Wanneer een kind een arrangement heeft, is de school wettelijk verplicht een
ontwikkelingsperspectief op te stellen. Voor een actueel aanbod van de arrangementen
kunt u kijken op www.passenderwijs.nl.

Extra
Ondersteuning
Ambities van de
school
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4.

Wat kan de school aan ondersteuning bieden?

In dit hoofdstuk vertellen wij in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe wij
vorm geven aan de regionale afspraken.

4.1

Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning
Missie en visie
van de school

Hieronder de afspraken die binnen onze regio zijn gemaakt ten aanzien van de geboden
basisondersteuning binnen de scholen.

Voorwaardelijk niveau
Binnen de regio is afgesproken dat de basisscholen voldoende presteren op specifieke indicatoren van
het vernieuwde waarderingskader van de inspectie (Onderzoekskader 2017).

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Schoolniveau
Afspraken op schoolniveau hebben betrekking op signaleren en preventief handelen middels het
hanteren van een inzichtelijk leerlingvolgsysteem, protocollen met betrekking tot leerontwikkeling en
de doorgaande leerlijn bij de in/uitstroom van leerlingen, gerichte methodieken voor het behalen
van de kerndoelen en bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt van de school
verwacht dat er voldoende expertise binnen de school beschikbaar is en samengewerkt wordt met
kernpartners.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Een tweede voorwaarde is dat de basisschool een veilige leeromgeving biedt aan het kind. Dit
betekent dat de school fysiek veilig is, maar ook een pedagogisch klimaat realiseert, waarin tegemoet
wordt gekomen aan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Er zijn protocollen voor
pesten, medisch handelen en er wordt gewerkt met de wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling.

Extra
Ondersteuning

Leerkrachtniveau
Leerkrachten werken volgens de zeven principes van Handelingsgericht Werken (HGW). Deze zeven
principes zijn: (1) onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt van het onderwijs, (2) leerkrachten zijn
gericht op afstemming en wisselwerking, (3) leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften
op elkaar af te stemmen, (4) de positieve benadering van leerkrachten naar kinderen staat centraal,
(5) de school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen, (6) de inzet van de ondersteuning is doelgericht, en (7) ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats.

Ambities van de
school
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4.2 Basisondersteuning binnen onze school
Wij beschrijven in het onderstaande hoe we de afspraken binnen de basisondersteuning op
school vorm geven. Deze afspraken zijn gemaakt op drie niveaus.
4.2.1 Voorwaardelijk niveau

Missie en visie
van de school

Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan drie specifieke indicatoren
van het waarderingskader van de inspectie. Deze indicatoren dienen met voldoende te zijn
beoordeeld.
Datum laatste inspectiebezoek 28 mei 2019
Onze school is op deze datum beoordeeld middels het vernieuwde waarderingskader van de
inspectie (Onderzoekskader 2017)
Ja

Nee

Indicator

Waardering
Zicht op ontwikkeling (OP2)

V

Didactisch handelen (OP3)

V

Kwaliteitszorg (KA1)

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Indien hierboven “nee” is ingevuld, kan het onderstaande niet worden ingevuld.

deze ronde niet beoordeeld / KA2 kwaliteitscultuur G

Het volgende ontwikkeltraject wordt ingezet
Op de Mariaschool is een professionele cultuur waarin er vanuit werkgroepen en met specialisten gewerkt wordt aan de
schoolverbetering. Leraren krijgen de gelegenheid om zich te scholen om zo hun bekwaamheidsdossiers op orde te houden. Het team
wordt betrokken bij het maken van het jaarplan en schoolplan en voelen zich eigenaar van de schoolontwikkeling.
De school scoort voldoende tot goed. Aandachtspunten zijn:

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Indien op één of meerdere van de bovenstaande indicatoren niet voldoende is gescoord, wordt
hieronder toelichting gegeven:

Extra
Ondersteuning

Zicht op ontwikkeling (OP2)
-Aanscherpen van planmatig beleid: welke vorm/inhoud van begeleiding sluit het meest aan op de leerbehoeftes van de leerlingen.
-Vastleggen van planmatig beleid, om in de evaluatie na te gaan of hulp effectief is.
Didactisch handelen (OP3)
-Leerlingen actiever betrekken bij de les door meer gestructureerde samenwerkingsvormen te gebruiken.
-Aanscherpen van de vakdidactiek: o.a. duidelijk voordoen van de leerstrategieën alvorens de begeleide oefening te starten.
-Uitleg meer toesnijden op leerlingen die meer aankunnen: andere doelen plannen of denkvragen van hoger orde stellen.
-Verschil maken in verlengde instructie en begeleide inoefening.
-In groep 1-2 gericht werken aan de leerlijnen en spelend leren meer centraal stellen.

Ambities van de
school

Een tweede voorwaarde is dat de basisschool een veilige leeromgeving biedt aan leerlingen. In
het kader van een veilige leeromgeving aan kinderen bieden wij:
Een fysiek veilige leeromgeving
Een pedagogisch klimaat waarin tegemoet gekomen wordt aan de basisbehoeften relatie,
competentie en autonomie
Een schoolbreed pestprotocol
De wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Een protocol medisch handelen
De Mariaschool heeft het predicaat: Gezonde School
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4.2.2 Schoolniveau
In het kader van preventief handelen gebruiken wij:
een leerlingvolgsysteem, te weten Parnassys
een kleutervolgsysteem, te weten BOSOS
een systeem om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen, te weten
ZIEN

Missie en visie
van de school

een dyslexieprotocol
een proactief dyscalculieprotocol
DHH - Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden
MQ-scan bewegingsonderwijs

En zijn wij in staat om onderwijsbehoeften te signaleren. Dat doen wij op de volgende wijze:
*Bij het signaleren gebruiken we 'harde' gegevens uit (genormeerde) toetsen, maar ook 'signalen' uit observaties en
gesprekken met leerlingen en met ouders.

Nederlands
Moderne vreemde talen
Rekenen en wiskunde
Natuur en Techniek
Mens en Maatschappij
Bewegingsonderwijs en sport

Taal op Maat , Spelling op Maat, Veilig Leren Lezen (gr 3), Estafette, Nieuwsbegrip
Engels: Take it easy
Pluspunt versie 4 (digitale verwerking via Bingel)
Blink (geïntegreerde methode voor a.k. / ges/ natuur & techniek)
Blink (geïntegreerde methode voor a.k. / ges/ natuur & techniek)
Leerplan bewegingsonderwijs gebaseerd op ASM (Athletic Skilss Model)

specifieke methode of werkwijze, te weten Bikkelmethode sociale vaardigheid
Bikkeltraining voor leerlingen die wat extra's nodig hebben op gebied van weerbaarheid, faalangst en sociale vaardigheden

In het kader van instructie op maat zijn wij in staat om te werken met:

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Wij ondersteunen de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op de volgende wijze:

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Wij realiseren de meest actuele kerndoelen op de zeven leergebieden (vastgesteld door de SLO)
middels de volgende methoden:

Passende Perspectieven leerlijn 1 en 2 in de groep
Compacten en verrijken bij kinderen, die meer aankunnen
Compenserende middelen, te weten Vooruit toetsen , inzetten van concreet materiaal, ICT-middelen
Extra
Ondersteuning

Differentiatie binnen groepsverband (handelingsgericht werken op 3 niveaus) en tevens groepsdoorbrekend

Expertise rondom de zorg is op de volgende wijze georganiseerd:
Er is een coördinator van de zorg op school aanwezig (bijv. de intern begeleider)
Er is een inzichtelijke ondersteuningsroute binnen de school
Wij voeren functioneel overleg met kernpartners om de verbinding te zoeken tussen
onderwijs en zorg

Ambities van de
school

Er is kennis van de ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving en kennis van de wijze van doorverwijzing richting
(gespecialiseerde) hulp voor kinderen en ouders.

In het kader van in- en uitstroom van leerlingen handelen wij volgens:
het regionaal vastgestelde thuiszitters- en plaatsingsprotocol
de regionaal afgesproken POVO-procedure
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Leerkrachtniveau

In het kader van het ‘handelingsgericht werken’ heeft de school de volgende elementen
succesvol geïmplementeerd binnen de organisatie:
1.

3.
4.
5.
6.

Toelichting op het bovenstaande:

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Bij ons op de Mariaschool wordt er gewerkt volgens de principes van Handelingsgericht Werken (HGW).
HGW is een planmatige en cyclische manier van werken waarbij we proberen zoveel mogelijk af te stemmen op de
onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen, leerkrachten, begeleiders en ouders.
De HGW-cylcus bestaat uit 4 fasen:
1) waarnemen en observeren: We verzamelen toetsgegevens en kijken naar de onderwijsbehoeften van ieder kind.
2) begrijpen: Wat zeggen deze gegevens ons?
3) plannen: Wat gaan we inzetten om de doelen te halen en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind?
Wat willen we bereiken? Wat is onze ambitie?
4) uitvoeren / realiseren....Waarbij de leerkracht er toe doet. Hij/zij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het
onderwijs passend maken. Soms ga je buiten de methode om, soms zet je materialen in, zorg je voor uitdaging, kijk je naar je
instructie, pas je de leertijd aan, etc.

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

7.

Missie en visie
van de school

2.

onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt in het denken en handelen van alle betrokkenen bij de
school
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
de school is gericht op constructieve benadering met betrokkenen
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
centraal staat een positieve benadering naar kinderen
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
de inzet van ondersteuning is doelgericht
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd
de ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats
In ontwikkeling			Succesvol geïmplementeerd

Algemene
gegevens

4.2.3

Extra
Ondersteuning

4.2.4 Aanvullend in de basisondersteuning
In onderstaande beschrijving geven wij als school weer wat wij als school aanvullend bieden in de
basisondersteuning. Dit is iets wat wij op eigen initiatief doen en niet direct wordt verwacht vanuit
het samenwerkingsverband.

6

Ambities van de
school

* Voeren van startgesprekken, kindgesprekken en rapportgesprekken met ouders en hun kind
* Groepsbesprekingen: 3x per jaar
* Intervisie met hele team: 2x per jaar
* Extra ondersteuning / remedial teaching
* Kinderraad
* Predicaat: Gezonde School
* Ateliers
* Vakleerkracht gymnastiek
* Plusklas "De Verrekijker": speciale groep voor meer- en/of hoogbegaafde kinderen
* Projectklas "De Praktijker"(in oprichting) voor kinderen die begaafd zijn in praktisch handelen
* Bikkeltraining
* Kindercoaching
* Tevredenheidspeilingen

10

Extra Ondersteuning

Missie en visie
van de school

Wanneer de onderwijsbehoefte van het kind complex en intensief is, is de ondersteuning binnen
de school soms niet voldoende. Wij zullen dan, met toestemming van ouders, een aanvraag voor
een passend arrangement doen bij het samenwerkingsverband.1 Deze arrangementen worden
ingezet binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
De aanmelding wordt gedaan bij het Loket van Passenderwijs. Daar worden de
onderwijsbehoeften in kaart gebracht en wordt in overleg met school de match met een
passend arrangement gemaakt. Arrangementen zijn flexibel in duur en inhoud, waarbij deze
zo veel mogelijk op maat worden ingezet. Waar nodig wordt de afstemming met de jeugdhulp
gezocht. Het arrangement wordt in de onafhankelijke Centrale Toekenningscommissie (CTC)
besproken en toegekend. Voor meer informatie over deze route en de actuele arrangementen
kunt u kijken op www.passenderwijs.nl.

Algemene
gegevens

5.

Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra
ondersteuning van Passenderwijs om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school
Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio
Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Arrangementen extra ondersteuning vanuit Passenderwijs:
* Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, die wij met extra ondersteuning en middelen vanuit het
samenwerkingsverband een veilige leerplek en een passend aanbod op school kunnen geven.
* Kinderen met taal-spraak problematiek.
* Kinderen met gedragsproblemen.
* Kinderen die op een andere school zijn vastgelopen en die wij met extra ondersteuning een veilige plek kunnen geven waardoor ze
weer tot leren komen.
* Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, bij wie we door het inzetten van een arrangement in overleg het
onderwijsprogramma afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften.
* Kinderen met specifieke (medische of motorische) aandoeningen, waarbij we middels een arrangement expertise in school halen
om mee te kijken en gerichte handelingsadviezen te geven.

Extra
Ondersteuning

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een school voor Speciaal
(Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra ondersteuning binnen de school te
bieden

1

Ambities van de
school

- Wanneer er sprake is van meervoudige complexe onderwijsbehoeften waarbij ook met ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband, de leerling niet kan worden geboden wat hij/zij nodig heeft
- Leerlingen die blind zijn.
- Leerlingen die geheel doof zijn.
- Leerlingen die extreem gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en/of het welbevinden van de leerling zelf of zijn/haar omgeving
(andere kinderen, leerkrachten, ouders) in gevaar komt.
- Voor leerlingen die structureel 1 op 1 begeleiding nodig hebben.
- Indien er sprake is van noodzakelijk medisch handelen welke niet of door school verzorgd mag worden.
- Leerlingen met een probleem op medisch gebied die een bijzondere aanpassing van ons schoolgebouw vragen.

Let op: voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO is wettelijk gezien geen toestemming van de ouders
vereist. Uiteraard is het wel wenselijk dat ouders hiervoor toestemming geven.
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Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we de
komende periode willen realiseren.

Algemene
gegevens

6. Ambities van de school

Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio

Om dit te realiseren gaan we ons onderwijs op de volgende punten nog meer aanscherpen:
-Aanscherpen van de vakdidactiek: o.a. duidelijk voordoen van de leerstrategieën alvorens de begeleide oefening te starten.
-Verschil maken in verlengde instructie en begeleide inoefening.
-Leerlingen actiever betrekken bij de les door meer gestructureerde samenwerkingsvormen te gebruiken.
-Verfijnen van de groepsanalyse formulier en het optimaliseren van de dynamische groepsplannen.
-Werken volgens PDCA-cyclus op elk gebied: binnen de werkgroepen, binnen de eigen groep, binnen het team.
-Stroomschema zorg om de zorg voor iedereen inzichtelijk te maken en procedures helder te krijgen.
-Realiseren van kwaliteitskaarten om schoolafspraken helder te hebben en doorgaande lijn nog meer te verfijnen.
-Beleid maken en opzetten van praktijkklas 'De Praktijker"voor kinderen die begaafd zijn in praktisch handelen.
-Naast een rapport ook een portfolio.
-Uitwerken van beredeneerd aanbod in groep 1-2, uitgaan van doelen en daarbij spelend leren meer centraal stellen.
-Een cultuur waarin zowel ouders, leerkrachten als kinderen samenwerken, op een fijne manier feedback geven en krijgen,
vergroten van eigenaarschap, leren om zelf doelen te stellen, waarbij wij het belangrijk vinden om veel meer te gaan kijken
naar het proces i.p.v. naar het product/resultaat.

Missie en visie
van de school

Onze hoofdambitie:
De resultaten in brede zin van het woord op een hoger niveau brengen.

Extra
Ondersteuning

Wij als Mariaschool proberen te allen tijden kinderen een passende plek bij ons op school te geven, echter soms heeft een kind
specifieke kindkenmerken of onderwijsbehoeften, waardoor wij van mening zijn dat een kind beter op z'n plek zit in het Speciaal
(Basis) Onderwijs, aangezien zijn/haar welbevinden anders in het gedrang zou komen.
En dat is het wel het laatste wat wij zouden willen.
Uiteraard zullen wij op de Mariaschool altijd alert zijn op ons onderwijs, onze ondersteuning en ieder kind zo optimaal mogelijk
willen begeleiden.
En daarom zijn wij altijd bezig om nog specifieker te kijken naar wat wij al aanbieden en op welke manier we dat nog verder zouden
kunnen uitbouwen:
* Verder professionaliseren / aanscherpen van interventies op specifiek en/of extreem gedrag.
* Werken met eigen leerlijnen: onderwijsbehoeften vertalen naar een onderwijsaanbod op maat.
* Aanscherpen van planmatig beleid: welke vorm/inhoud van begeleiding sluit het meest aan op de leerbehoeftes van de leerlingen.

Ambities van de
school
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In de komende 4 jaren gaan we aan de slag met bovengenoemde ambities en het streven is om die dan gerealiseerd te hebben.

Missie en visie
van de school

Wat gaan we inzetten om dit te kunnen realiseren:
*Traject 'Zicht op ontwikkeling' die we met alle scholen van de stichting volgen.
• Het professionele gesprek voeren, samenwerken, samen verantwoordelijk voelen, samen lessen voorbereiden, expertise delen.
• Leerkrachten maken groepsanalyse volgens HGW-cyclus.
• Regelmatig zorgoverleg/intervisie met team (minimaal twee keer per jaar).
• Team leert om steeds meer bewust te worden van eigen handelen en daar gericht op te anticiperen.
* Gezamenlijke studiemomenten voor hele team.
* Gesprekkencylcus gericht op professionalisering (reflectiegesprekken).
* Individuele scholingstrajecten.
* Meer klassenbezoeken (even binnenlopen) door directie en interne begeleiding.

Algemene
gegevens

Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt

Basis- en extra
Ondersteuning
binnen de regio
Extra
Ondersteuning

*Iedere leerkracht leert bewust te worden van pedagogisch en didactisch handelen en daar de juiste interventies op te zetten die ten
goede komen aan de schoolontwikkeling.
*Iedere leerkracht kan kritisch kijken naar zichzelf en de wijze waarop de lessen gegeven worden.
*Iedere leerkracht heeft een houding gericht op groei en ontwikkeling.
*Iedere leerkracht is in staat om kritisch naar de methode te kijken en daar naar te handelen.
*Iedere leerkracht geeft en ontvangt op een positieve, stimulerende manier feedback.
*Iedere leerkracht werkt met groepsanalyse formulier en heeft overzicht over en inzicht in eigen groep en kan voor elk niveau/kind
interventies inzetten om een kind verder te helpen.
*Iedere leerkracht maakt (dynamische) groepsplannen met daarin gerichte acties die steeds worden geëvalueerd en bijgesteld.
*Iedere leerkracht voert kindgesprekken waarbij je als leerkracht niet oplegt of woorden in de mond legt, maar kind laat meedenken
over zijn of haar ontwikkeling.
*Iedere leerkracht kijkt naar ‘Wat heeft het kind nodig?’ in plaats van ‘Wat heeft het kind?’

Wat kan de school
aan ondersteuning
bieden?

Dit betekent voor het leerkrachtenteam

Ambities van de
school
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