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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 41616

Bevoegd gezag Stichting Openb. Prim. Onderw. Apeldoorn

Lid College van Bestuur Frederique Oolbekkink

Adres + nr: 2de Wormenseweg 80 / 
Postadres: Postbus 10098

Postcode + plaats: 7301 GB

E-mail info@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5393750

Website www.leerplein055.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 17UB

Naam school: Openbare Daltonschool De Horst

Directeur Fie Nieuwenhuizen

Adres + nr: Glazeniershorst 402

Postcode + plaats: 7328 TK APELDOORN

E-mail horst@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5337258

Website www.dehorst-apeldoorn.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Datum vaststelling SOP:  

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Kinderen zijn in beeld in alle opzichten. (thuissituatie,
ondersteuningsbehoeften en kwaliteiten) 
Bij gesprekken met ouders en externen staan de
kinderen centraal. 
Leerkrachten signaleren tijdig. 
De ondersteuningstructuur is zichtbaar binnen de PDSA
cyclus. 
Veel OPP in de basisformatie. 

Snelheid van ontwikkelingen en de professionele
leercultuur is in ontwikkeling. 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Inzet onderwijsassistenten binnen de groepen, waardoor
de leerkrachten de extra instructies zelf kunnen geven. 
Effectief inzetten van aanwezige kennis en materialen. 
Onderwijskundig overleg structureel plannen. 

Ondersteuningsbehoeften liggen niet op onderwijskundig
vlak.  
Minder financiele middelen vanuit het SWV en bestuur. 
Programma om tegemoet te kunnen komen aan de
behoefte van de kinderen. 

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

Deze staan verwerkt in het schooljaarplan.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep, een groepje met cognitief sterkere kinderen en een groepje met kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben (taal en/of rekenen). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn of werkt een
kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement.

De extra ondersteuning geven we aan de kinderen die dat nodig hebben uit alle groepen op verschillende
vakgebieden en/of welbevinden

Waar er nog meer ondersteuning nodig is, zoeken we de samenwerking met het samenwerkingsverband en ouders
om samen een plan van aanpak op te stellen.

4.2 Ondersteuning in de praktijk

Alle scholen bieden basisondersteuning. Basisondersteuning houdt in dat de scholen zich minimaal houden aan de
kwaliteitseisen die de inspectie geformuleerd heeft en dat een leerkracht in de groep om kan gaan met verschillen
tussen leerlingen en lesgeeft in niveaus, met waar nodig een individuele aanpak. Alle ondersteuning geboden binnen
de basisondersteuning vindt op school plaats. De ouders worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun kind
en worden betrokken bij eventuele specifieke ondersteuning.

Als uw kind lichte ondersteuning nodig heeft, biedt de school deze zelf. Bij voorkeur wordt dit door de leerkracht
verzorgd, maar er kan ook een onderwijsassistes ingezet worden. De intern begeleider van de school kan hierbij
helpen en de ondersteuning organiseren.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hulpmiddelen voor een kind met concentratieproblemen of intensivering van
instructie.
Wanneer aanvullende expertise gewenst is kunnen we de hulp inschakelen van een onderwijsbegeleider van het
samenwerkingsverband of een andere externe deskundigen.
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Deze handelingen vallen onder de zogenaamde preventieve en lichte hulp.
Handelingsgericht werken is de basis voor de ondersteuningsstructuur.
Dit betekent, dat we:
- De ontwikkeling van de kinderen centraal stellen.
- Uitgaan van het kind in de dagelijkse situatie op school en thuis.
- Samenwerking met ouders en andere  betrokkenen van groot belang vinden.
- Kijken naar zowel beschermende als belemmerende factoren. We werken oplossingsgericht vanuit de
onderwijsbehoeften
   van de kinderen.
- Afstemmen van de begeleiding op de op de onderwijsbehoeften van het kind in de groep.
- Transparant werken.
- Systematisch, doelmatig en planmatig werken voor alle kinderen.
- De begeleidingsvragen van de leerkrachten serieus nemen.

De stappen binnen handelingsgericht werken worden op schoolniveau als volgt uitgewerkt.
Stap 1: De leerkracht en ouders
De leerkracht onderneemt acties naar aanleiding van observaties en resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van
iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd door middel van methode-gebonden toetsen en methode-onafhankelijke
toetsen. Bij interventies denken we aan o.a. verlengde instructie, kleine aanpassingen in het standaard
leerstofaanbod, een goede relatie met iedere leerling; kortom “goed onderwijs” en een “goed pedagogisch klimaat”,
handelingsgericht werken in de groep. Met de ouders zijn er regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun
zoon of dochter. Indien de hulp weinig of geen resultaat oplevert volgt stap 2.
Stap 2: Intervisie
De leerkracht gaat op collegiaal niveau op zoek naar reflectie en feedback om oplossingen te zoeken. De leerkracht
reflecteert samen met een collega op de ontwikkeling van leerlingen die opvallen. Uitwisselen van ideeën en
oplossingen, waarmee de collega de volgende dag verder kan. Intervisie. Een leerkracht brengt een probleem in en
een aantal collega’s komen door te luisteren en door te vragen, met tips zodat de leerkracht de volgende dag weer
verder kan. Ook de intern begeleidster kan hierbij een rol spelen. Ouders worden door de leerkracht geïnformeerd.
Stap 3: Leerkracht, ouders en intern begeleider.
Leerkracht overlegt met ouders en de intern begeleider. Alle belemmerende en stimulerende factoren worden in beeld
gebracht, daaruit volgt een voorlopige probleemverklaring en handelingsgerichte acties. De visie en ervaringen van
de ouders/verzorgers worden hierbij meegenomen. Er wordt bekeken welke andere vorm van expertise nodig is om
een volgende stap te kunnen nemen.
Bij de volgende stap wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld.
Stap 4: Leerkracht, ouders, intern begeleider en het samenwerkingsverband.
Als er sprake is van (dreigende) handelingsverlegenheid voor school. Of als er vragen zijn waarbij er aanvullende
expertise nodig is, wordt het samenwerkingsverband gevraagd om bij een overleg aanwezig te zijn. De
gedragswetenschapper, die aan de school verbonden is, zal als eerste uitgenodigd worden.
De verschillende stappen die hierna gezet kunnen worden staan in het volgende hoofdstuk beschreven.

Organisatie van de leerlingondersteuning met inzet van het samenwerkingsverband
Consultatie:
In dit overleg worden de onderwijsbehoeften van het kind en de hulpvragen van school en ouders besproken en

Openbare Daltonschool De Horst

Ondersteunings Profiel 2021-2022 5



eventuele vervolgstappen afgesproken.
Kernteam
Zijn er vragen vanuit school, maar ook vanuit ouders, dan wordt er een kernteam gepland. Tijdens een kernteam zijn
als basis de ouders, een gezinscoach (CJG), een schoolverpleegkundige, de gedragswetenschapper, de leerkracht,
de directeur en de intern begeleidster aanwezig.
Multidisciplinair overleg (MDO)
Het kan zijn, dat de onderwijsbehoeften van een kind voldoende in beeld zijn en de beschikbare expertise optimaal
benut worden, maar de vooruitgang is onvoldoende. In die gevallen leggen we alle informatie voor aan het
multidisciplinaire team. Bij dit overleg zijn naast de gedragswetenschapper, ouders, gedragswetenschapper en intern
begeleider ook specialisten op het gebied vanuit speciaal basisonderwijs en hulpverlening aanwezig. Dit MDO kan u
en de school adviseren wat de beste hulp op de huidige school is. Of dat er gezocht moet worden naar een ander
soort school, zoals het speciaal(basis)onderwijs. Ook kan hier advies gevraagd worden voor aangepaste
voorzieningen voor jeugdzorg onder en/of na schooltijd.

Op verzoek van ouders of school kunnen bij alle overlegvormen andere betrokkenen uitgenodigd worden.
Stap 4 (vanaf starten kernteamoverleg)
Stap 3 (en 4: tot en met collegiale consultatie))
Stap 1 en 2

5 Kenmerken van de leerlingpopulatie

5.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. De belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van onze
leerlingen zijn: 

• Onze leerlingpopulatie bestaat zowel qua huidige als toekomstige populatie voornamelijk uit kinderen van ouders die
niet allemaal in Nederland geboren zijn.

• Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld tot bovengemiddeld.

• De specifieke onderwijsvraag die het meest wordt aangegeven door leerkrachten richt zich in de onderbouw in
toenemende mate op taal/spraakproblematiek. In de midden- en bovenbouw richt de specifieke onderwijsvraag zich
op gedragsproblematiek (volgehouden aandacht, impulsbeheersing) in combinatie met achterblijvende leerresultaten.

6 Kengetallen

6.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Wij hebben in de praktijk een combinatie gemaakt tussen de leerjaren 4, 5 en 6 waardoor groep 4/5 en 5/6 zijn
ontstaan. Dit zijn onze enige combigroepen dit schooljaar. 
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2021

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 10 1 10

2 16 1 16

3 24 1 24

4 16 1 16

5 19 1 19

6 16 1 16

7 22 1 22

8 22 1 22

Totaal 145 8 18,1

Analyse en conclusies

De weergave uit ParnasSys geeft niet aan dat wij combinatiegroepen 4/5 en 5/6 hebben in de praktijk. Waardoor
wij totaal op 7 groepen komen met een gemiddelde van 20,7 per groep.

6.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar (!) de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie)
en het spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 33,38 33-34 5,76 33,23 
18/19 - 20/21

33-34 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 33,37 33-34 5,8

2018 / 2019 32,95 32-33 5,82

Analyse en conclusies

Gezien de instroom verwachten wij voor de toekomst een iets zwaarder instroom percentage. 

6.3 De zorgzwaarte

De zorgzwaarte 2021 / 2022
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Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 11 16 1,45

2 17 14 0,82

3 23 18 0,78

4 16 16 1,00

5 19 26 1,37

6 18 46 2,56

7 22 34 1,55

8 22 28 1,27

Totaal 148 198 1,34

Analyse en conclusies

Gezien de problematieken die we zien en ervaren op school is ervoor gekozen om extra ondersteuning op te
nemen in onze formatie. (via de NPO-gelden)

Er zijn meerdere groepen die we monitoren met betrekking het pedagogisch klimaat en het welbevinden van alle
kinderen in deze groepen. De verhouding tussen de kwaliteit van onderwijs de benodigde aanpassingen moet in
balans blijven.

In één groep is er in verband met langdurige afwezigheid met medische oorzaak samenwerking met gemeente en
expertisebureau voor langdurig zieke kinderen.

In bovenstaande tabel wordt niet aangegeven, dat ook een onrustige en/of problematische thuissituatie de
zorgzwaarte in een groep kan verzwaren. In drie groepen bij ons op school zijn er meerdere kinderen die te
maken hebben met dergelijke situaties. De leerkrachten zorgen voor een veilige schoolsituatie en een luisterend
oor voor alle kinderen. Ook ouders in dergelijke situatie vragen regelmatig (extra) tijd en aandacht van de
leerkracht. 

De combinatie van het bieden van ondersteuning, extra gesprekken en het reguliere onderwijsaanbod kan
hierdoor in onbalans raken. Dit houden wij als school goed in de gaten en hebben mede daardoor ook extra
ondersteuning (OOP) op school aanwezig.

6.4 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3 17 17 17 23

Aantal kleutergroepverlenging 2 1 0 1

% Kleutergroepverlenging 12% 11,8% 5,9% 0% 4,3%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 108 113 112 118

Aantal doublures leerjaar 3-8 3 1 2 1

% Doublures leerjaar 3-8 2,8% 0,9% 1,8% 0,8%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 3,3% 1,81% 1,33% 1,3%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 138 147 150 144

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 1 4 5 5

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 0,7% 2,7% 3,3% 3,5%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 1 1 1

6.5 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Uitstroom

Reden van
uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

138 147 150 144

Uitstroom Schoolverlater 13 17 15 -

Zij-uitstroom Andere basisschool 3 3 2 -

Zij-uitstroom Leerplichtzaak 0 0 1 -

Zij-uitstroom Schoolverlater 0 0 1 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 0 2 -

Zij-uitstroom Speciaal onderwijs 1 2 1 -

Zij-uitstroom Verhuizing 2 2 1 -

TOTAAL 19 24 23 0

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.
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Instroom

School van herkomst '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 138 147 150 144

Instroom 23 21 14 3

ZIJINSTROOM Zij-instroom BAO 12 7 1 4

ZIJINSTROOM Zij-instroom ONBEKEND 2 0 0 0

TOTAAL 37 28 15 7

Instroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7 8

Instroom 3 - - - - - - -

Zij-instroom BAO - 1 1 - 1 - 1 -

TOTAAL 3 1 1 0 1 0 1 0

6.7 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 138 147 150 144

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

6.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief. (OPP)

Er zijn op dit moment 2 leerlingen op school waarvoor we een OPP geschreven hebben in verband met een
vastgestelde diagnose. Daarnaast is er een leerling met complexe problematiek en meerdere diagnoses waarvoor
een OPP loopt.

Naast deze OPP's schrijven we ook OPP's voor kinderen met een eigen leerlijn. Dit zijn leerlingen die op 1 of
meerdere vakgebieden langdurig een achterstand van 8 maanden of meer hebben. Indien er een onderzoek is, dat
een OPP kan onderbouwen stellen we een OPP in zo vroeg mogelijk stadium op. Hierbij evalueren we 2 x per jaar op
aanpak en doelen. Het uitstroompofiel wordt meegenomen in de evaluaties.

Is er geen onderbouwend onderzoek, maar wel een langdurige achterstand, ondanks geboden interventies en
begeleiding, dan stellen we een OPP op vanaf groep 6. Het uitstroomprofiel en een plan van aanpak worden
vastgesteld en met ouders besproken. De referentieniveaus zijn uitgangspunt bij het opstellen van een OPP in de
midden- en bovenbouw.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 138 147 150 144

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 4 6 6 3

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

'21-'22

SEO – gedrag – werkhouding 3

TOTAAL 3

Analyse en conclusies

Bovengenoemde OPP's zijn beschreven in combinatie met aangevraagde en verkregen gelden vanuit het SWV
(EO+)

Andere OPP's vallen niet onder bovengenoemde criteria, maar hebben betrekking op achterstand in bepaalde
ontwikkelingsgebieden. (7 x)

6.9 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

'19-'20 '20-'21 '21-'22

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 33,1 33,2 -

Schoolwegingscategorie 33-34 33-34 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 15 / 15 0 / 0

Score 0 534,2 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 93,3% -

1F Taalverzorging - 100% -

1F Rekenen - 86,7% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 73,3% -

2F Taalverzorging - 46,7% -

1S Rekenen - 46,7% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 97,6% 96,1%

1S/2F - gem. van 3 jaar 75% 68,2%

6.10 Referentieniveaus / schoolnormen

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.

De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.

Wij zijn dit schooljaar begonnen om in de bovenbouw de referentiescores te betrekken bij de analyses en de
advisering voor de leerlingen. 

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2019 / 2020 33-34 85% 41,5% 97,6% 75% 59%

2020 / 2021 33-34 85% 41,5% 96,1% 68,2% 50%

7 Voorzieningen

7.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

- Extra inzet van Onderwijsassistenten vanuit de formatie. 

7.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

- Extra kleine ruimtes om te gebruiken bij de ondersteuning.

- Geven de mogelijkheid om dyslexie en logopedie op school te kunnen bezoeken. Dit scheelt reistijd voor de
leerlingen en mist daardoor minder onderwijstijd.

- materialen om de basisondersteuning vorm te geven zijn aanwezig voor rekenen, taal, spelling en lezen.

8 Personeel

8.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.

Intern wordt gebruikt gemaakt van de volgende specialisaties: 

- Het Jonge Kind 

- Schoolcoach Stichting LeerKRACHT

- Leesspecialist

- Specialist breinvriendelijk leren

- Hoogbegaafdheid 

- Dans en expressie 

- Muziekdocent 

- ICT

- Daltononderwijs

- Gymnastiek
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Overige expertise is beschikbaar vanuit collega scholen en het samenwerkingsverband

9 Toelating van leerlingen

9.1 Toelating van leerlingen

Er wordt binnen Apeldoorn gewerkt aan een nieuw protocol voor aanname van leerlingen van 4 jaar en leerlingen die
vanuit andere scholen overstappen (ouder dan 4 jaar). Alle scholen in Apeldoorn werken op dit moment met het
"overstapprotocol" (op te vragen bij school indien van toepassing). We houden bij aanname en overstappen altijd
rekening met de zorgplicht. 

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 

1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school, indien de

kinderen daar naartoe zijn geweest
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 
1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

Ook bij kinderen die i.v.m. verhuizing of als zij-instromer aangemeld worden zal er naar bovenstaande criteria
gekeken worden. Er zal in alle gevallen contact opgenomen worden met de school van vertrek om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoeften. Zo willen we een weloverwogen keuze maken in het
belang van alle kinderen.

10 Extra ondersteuning

10.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven, mits dit binnen de basisondersteuning valt:

- Gegeven door de eigen leerkracht in de groep. 

- In de vorm van pre-teaching in of verlengde instructie in de groep. 

- Door onderwijsassistenten buiten de groep. 

Indien er ondersteuning nodig is die buiten de basisondersteuning valt en wij daarvoor extra middelen voor
ontvangen, kunnen wij onze eigen ondersteuners eventueel daarvoor inzetten, wanneer daar nog ruimte is. 

11 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

11.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het
SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:
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1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
4. Leerlingen die dusdanig veel begeleiding/aandacht nodig hebben m.b.t. hun leren en gedrag, dat dit ten koste

gaat van de aandacht en ondersteuning aan de medeleerlingen en de leerkracht zelf.

Bij leerlingen die  i.v.m. verhuizing of als zij-instromer aangemeld worden zal er altijd contact met de school van
vertrek opgenomen worden.
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