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`Daltonschool   in  
wording`  

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL               
Algemene gegevens: 

Basisschool De Wegwijzer 
Brinnummer 11KW 
Bestuursnummer 40903 
Adres Sperwerstraat 1 
Telefoon 053-5360757 
e-mail school wegwijzer@skolo.nl 
Naam directeur Els Bos 
e-mail directeur ebos@skolo.nl 
Naam ib-er Daniele Ossenvoort 
e-mail ib-er dossenvoort@skolo.nl 
 

Waar de school voor staat! 
Dit kunt u terugvinden in de schoolgids 2014-2015 en het schoolplan 2015-2019. 

BASISONDERSTEUNING 

 
STREEFDOELEN 
Algemeen 
Scholen werken aan het verbeteren van de basiszorg door: 
• Uitvoering geven aan opbrengstgericht werken in relatie tot de basisvaardigheden taal, lezen en 

rekenen; 
• Scholing te volgen zowel individueel als op schoolniveau (verbetertrajecten);  
• Netwerkbijeenkomsten en intervisie voor directies en interne begeleiders; 
• Netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten;  
• Op basis van onder meer toets gegevens en de onderwijsbehoefte het toekomstperspectief voor 

leerlingen vast te stellen. 
• Op leerling,  groeps- en schoolniveau de opbrengsten twee keer per schooljaar te bespreken en te 

werken met data-analyses. 
 
Uitgangspunt van de school 
-‐ Het schoolondersteuningsprofiel; 
-‐ Handelingsgericht werken (afstemming pedagogische en didactische behoeften leerling) in relatie 

tot opbrengstgericht werken; 
-‐ Preventief en pro-actief denken en handelen (vooraf nadenken over wat heeft dit kind nodig in 

plaats van achteraf repareren uitgaan van onderwijsbehoeften. 
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-‐ Extra hulp zoveel mogelijk in de klas en in de school en altijd gericht op ondersteuning van zowel 
leerling als leerkracht en de school; 

-‐ Groepsplannen baseren op onderwijsbehoeften van leerlingen; 
-‐ Zoveel mogelijk clusteren van onderwijsbehoeften in groepsplannen; 
-‐ Goede communicatie en samenwerking met ouders; 
-‐ Werken met vaste mensen op de school (groepen scholen); 
-‐ Leerlingbespreking met o.a. orthopedagoog en Zorgteam.  
 

Visie is gebaseerd op de principes van opbrengstgericht en handelingsgericht werken 
• Hoge doelen en hoge verwachtingen; 
• Leerkrachtcompetenties centraal; 
• Uitgaan van kansen in plaats van belemmeringen; 
• Alle leerlingen kunnen de doelen behalen bij een effectieve instructie en voldoende leertijd. Als 

een leerling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profiteert van het excellente aanbod, dan kan 
dit een leerling zijn met speciale ondersteuningsbehoeften; 

• Voor deze leerlingen handelingsgerichte procesdiagnostiek. Het handelingsplan richt zich in eerste 
instantie op aanpassingen in het HOE en niet in het WAT; 

• Zijn aanpassingen in het WAT noodzakelijk. Dit zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

Uitgangspunten effectief onderwijs 
Doelen 
De school streeft de volgende doelen na op het gebied van het onderwijs: 

1.  Tijd  
In de groepen wordt dagelijks voldoende tijd besteed  aan (voorbereidend) rekenen, taal en lezen. 
Het is zaak dat de school de tijd voor taal/lezen/rekenen goed bewaakt, zowel in de hoeveelheid als 
de momenten waarop de lessen worden gegeven. Meer leer- en instructietijd  én effectiever omgaan 
met de beschikbare tijd leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten. 

2. Extra tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
Extra tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften  wordt gevonden tijdens de reguliere les: 
• In de verlengde instructie; 
• Tijdens het zelfstandig werken; 
• Tijdens de inloop; 
• Door extra inzet van de onderwijsassistent; 
• Door extra begeleiding van de IB er 
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben baat bij uitbreiding van de instructie- en oefentijd 
in een kleine groep (pre-teaching, verlengde instructie, extra oefentijd), zodat er een grotere kans 
bestaat dat ze de groepsinstructie kunnen blijven volgen en niet hoeven af te haken. De school dient 
de instructie- en oefentijd af te stemmen op de behoeften van leerlingen. 

3. Convergente differentiatie 
De school  werkt met groepsplannen op 3 niveaus.  
Benoemen van de wijze waarop convergente differentiatie wordt toegepast. 

4.   Effectieve instructie 
Leerkrachten op school werken met het IGDI-model. Middels klassenbezoek en teamvergaderingen 
wordt dit gevolgd, bespreekbaar gemaakt en waar nodig verbeterd.  
 
5.    Vroegtijdig signaleren en reageren 
De toetsresultaten van zowel methodegebonden toetsen als CITO-toetsen worden gemonitord door de 
directeur, ib-er en leerkracht. De (tussen-)doelen zijn bekend bij de leerkrachten van de school, zodat 
vroegtijdig gesignaleerd kan worden of een leerling hierin extra ondersteuning nodig heeft.   
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6. Monitoring onderwijs   
De  toetsresultaten worden geanalyseerd en besproken op zowel individueel, groeps-, en 
schoolniveau. Het gaat hierbij om toetsresultaten van het CITO LOVS. Alle leerkrachten van de school 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor resultaten. De besprekingen vinden plaats op basis van 
professionaliteit. Door een nauwkeurige analyse kunnen conclusies worden getrokken over het 
gegeven onderwijs, maar ook over hiaten of eenzijdige accenten in het curriculum. Middels 
klassenbezoeken wordt het onderwijs in de klassen bespreekbaar gemaakt. De insteek hierbij is om 
elkaar met adviezen en (zelf-)evaluatie te versterken. De directeur houdt bij of de afspraken die in dit 
borgdocument gemaakt zijn met het schoolteam, nageleefd worden. Zij monitort de opbrengsten van 
het onderwijs, interpreteert ze en neemt dienovereenkomstig passende maatregelen. 

Elke leerkracht: 
• Heeft de doelen van het eigen leerjaar scherp en heeft inzicht in de gehele leerlijn taal/lezen/ 

rekenen; 
• Heeft hoge verwachtingen van de leerlingen; 
• Geeft les volgens het interactief gedifferentieerde directe instructiemodel; werkt volgens het 

model van de  convergente differentiatie; 
• Geeft les volgens de principes van opbrengstgericht en handelingsgericht werken; 
• Beheerst in kader van OGW, HGW en in het kader van het Passend Onderwijs de bijbehorende 

pedagogische, didactische en organisa-torische vaardigheden; 
• In groep 1 t/m 8 werkt met groepsplannen die 2 keer per jaar worden opgesteld; op basis van 

datafeedforward; 
• Benut de leertijd op een effectieve wijze; 
• Werkt samen met collega’s;  
• Ontvangt tenminste 2 keer per jaar klassenbezoek; 
• Voert twee keer per jaar een tussenevaluatie uit, zodat gegevens in de groepsplannen verwerkt 

worden. 
 

 
 

GEGEVENS  

Schooljaar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Schoolpopulatie 
 

      

Leerlingenaantal 137 131 132 121 

Prognose 
    Verwijzing 

totaal Aantal Aantal Aantal Aantal 

SBO 1 - 
  SO  - 1 

 LGF/Geïndic.lln. Aantal Aantal Aantal n.v.t. 

Cluster 1 1 1 1 1 

Cluster 2  
 

1 1 

Cluster 3  
   Cluster 4 3 3 2 1 

Gewichten 
    geen 119 111 112 104 

0.3 11 14 13 10 

1.2 7 6 7 7 
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Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs 
Schooljaar 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Totaal 
aantal 

    

VSO     

PRO 1 1 4  

VMBO  
A stroom 

  
3 

 
1 

 

VMBO  
B-stroom 

3  
- 

9  

VMBO  
c-stroom 

5 8 4  

HAVO/VW) 6 4 8  

  

Hoeveel van bovengenoemde kinderen hebben in dat jaar de indicatie LWOO ontvangen 

LWOO 1 3 5 
  

 
    ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING 

 

Facilitering zorg intern: (IB, RT, inzet op basis van Lgf, etc.) 
 

Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie 
voert uit? 

Wtf c.q. dagdelen die voor 
ondersteuning wordt ingezet 

Intern begeleider: deze coördineert de zorg binnen de 
school 

Twee dagen per week. 

Onderwijsassistente: 

-‐begeleidt	  leerlingen	  met	  een	  LGF,	  cluster	  1,	  2	  en	  4	  

-‐begeleidt	  leerlingen	  met	  een	  eigen	  leerlijn	  

-‐begeleidt	  overige	  	  zorgleerlingen	  in	  overleg	  met	  de	  IB	  
er,	  zoals	  dyslectische	  leerlingen.	  

-‐	  coördineert	  Rekentuin	  en	  Taalzee.	  Dit	  zijn	  
remediërende	  programma`s.	  

-‐begeleidt	  leerlingen	  met	  een	  taalachterstand	  door	  `Ik	  
ben	  Bas`	  en	  `Bas	  spreekt	  een	  woordje	  mee`	  in	  te	  
zetten.	  

 

8 uur per week, basisaanstelling.  

1 uur uitbreiding i.v.m. de begeleiding van 
cluster II leerling. 
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Facilitering zorg extern: (Bovenschools,SWV,SO,Gemeente): 

Omschrijving: Hoe is het georganiseerd en wie 
voert uit? 

Incidenteel/structureel/frequentie 

AB er cluster 4 (voorheen LGF), 2 en 1 
zorgarrangement. 

Orthopedagoog samenwerkings verband; deze neemt 
twee keer per jaar deel aan de leerling besprekingen. 

 

 

 

Structureel 

 

 

 

ONDERSTEUNINGSPROFIEL Versie schooljaar 2015/2016 

 
Deze lijst geeft de standaarden aan voor het basisprofiel voor alle scholen binnen SKOLO. De lijst is 
gebaseerd op het toetsingskader van de inspectie en het referentiekader van o.a. de PO Raad. 
De lijst is tevens bedoeld als checklist voor de scholen: hoe staat de school er voor. 
 
WERKWIJZE  
De indicatoren onder elke standaard maken de standaard meer concreet. Bij elke indicator wordt 
gevraagd uw oordeel te geven over de feitelijke kwaliteit van de indicator. 
De keuzemogelijkheden bij de indicatoren zijn: 
 
� onvoldoende  
� matig  
� voldoende  
� goed  
 
Als van een standaard alle indicatoren zijn ingevuld, geeft MEN  een oordeel over de standaard. Men 
maakt daarbij een afweging op grond van het oordeel over de indicatoren.  
De keuzemogelijkheden bij de standaarden zijn: zie hierboven 
 
 

Standaard 1:Veiligheid  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 4  

2. Onze leerlingen voelen zich veilig op school. 3  

3.  Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school. 3  

4. Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen. 3  
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5. Wij hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen. 3  

6. Wij hebben zicht op de incidenten die zich voordoen. 4  

7.  Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. 4  

Mijn oordeel over deze standaard: Leerlingen ontwikkelen zich op onze 
school in een veilige omgeving. 

3/4  

(Aanvulling: pestcoördinator en veiligheidsmonitor) 

Standaard 2:Afstemming   Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen. 3  

2. Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen met een taalachterstand. 3  

3. Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen. 3  

4. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. 3  

5. Wij stemmen de werkvormen af op verschillen tussen leerlingen. 3  

6. Wij geven leerlingen extra en directe feedback. 3  

7. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen. 3  

8. Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen. 3  

9. Leerstof wordt in de groepen 7/8 individueel afgestemd m.b.v. Snappet tablet 
onderwijs  

4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij werken met methoden en 
aanpakken die afgestemd zijn op verschillen tussen leerlingen. 

 

3 

 

 

 

Standaard 3: Begeleiding   Plan  

Indicatoren:   

1.  Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken (ten minste voor 
rekenen en Nederlandse taal). 

4  

2.  Onze normen bevatten de referentieniveaus taal en rekenen. 3  

3.  Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem met genormeerde 
instrumenten en procedures. 

4  

4. Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en 
individueel niveau. 

4  

5.  Wij volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen 

4  
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6.  Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben. 4  

Mijn oordeel over deze standaard: De school heeft continu zicht op de 
ontwikkeling van leerlingen. 

4  

 

Standaard 4: Onderwijsondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij passen zo nodig de groepsplannen twee maal per jaar aan op basis van 
toetsgegevens.  

4  

2. Wij passen het ontwikkelingsperspectief tenminste twee maal per jaar aan op basis 
van toetsgegevens.  

4  

3. Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit. 4  

4. Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning (wat de 
ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van leerlingen).  

4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij werken opbrengst- en 
handelingsgericht aan het uitvoeren van de onderwijsondersteuning. 

4  

 

Standaard 5: Ontwikkelingsperspectieven   Plan  

Indicatoren:   

1.  Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur volgens een format. 4  

2. Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerlingdossier. 4  

3.  Onze ontwikkelingsperspectieven hebben zo mogelijk een integraal karakter (één-
kind-één-plan). 

4  

4.  Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor het personeel en eventuele 
externe begeleiders. 

4  

5.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving van het eind- en 
ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

4  

6.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten in elk geval tussen- en einddoelen. 4  

7.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten doelen die gekoppeld zijn aan de 
referentieniveaus taal en rekenen. 

3  

8.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten bij de beschrijven van de doelen de 
inzet van middelen en extra menskracht. 

3  

9.  Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld. 3/4  

10.  Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten. 4  
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Mijn oordeel over deze standaard: Voor alle onderwijszorgleerlingen is een 
ambitieus ontwikkelingsperspectief opgesteld (handelingsplan) 

3/4 X 

 

 

Standaard 6: Beleid leerlingenondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenondersteuning. 3  

2. Onze visie hebben wij vastgelegd. 3  

3. Deze visie wordt gedragen door het hele team. 3  

4. We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn. 4  

5. Wij hebben vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 3  

6. Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze kinderen. 3  

7. Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. 3 X 

8. Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in. 4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij hebben een adequate 
leerlingenondersteuning. 

3/4  

 

Standaard 7: Evaluatie leerlingenondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij evalueren jaarlijks de leerlingenondersteuning 3  

2.   Wij evalueren de resultaten van de leerlingen. 4  

3.   Wij evalueren het onderwijsleerproces. 4 X 

4. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie (verbeterplan, 
ontwikkelagenda). 

4 X 

5.   Wij borgen de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 4  

6.  Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven. 4 X 

7.  Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 3  

8.  Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur. 3  

Mijn oordeel over deze standaard: Onze school gaat jaarlijks de effecten na 
van de onderwijsondersteuning en past zo nodig het beleid aan. 

3  

 

Standaard 8: Deskundigheid  Plan  
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Indicatoren:   

1. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.   3  

2. Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).  3 X 

3. Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, 
omgangsregels handhaven).  

3  

4. Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed 
klassenmanagement).  

3  

5. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid. 4  

6. Wij staan open voor reflectie en voor ondersteuning.  4  

7. Wij werken aan onze handelingsgerichte vaardigheden. 3  

8. Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren. 3/4  

9. Wij nemen deel aan lerende netwerken over de leerlingenzorg. 4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij zijn deskundig en werken in een 
professionele cultuur. 

3/4  

                             

Standaard 9: ouders  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders . 3 X 

2. Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.  3  

3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis. 4  

4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.  4  

5. Wij doen dat tijdig en regelmatig. 4  

6. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 3 X 

7. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 

3 X 

8. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief. 4  

9. Wij betrekken ouders – zo nodig -  bij de warme overdracht naar een andere 
groep. 

3  

10. Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding. 4  

11. Wij houden – indien nodig - met ouders een exitinterview. 3  

12. Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij betrekken ouders (en/of leerlingen) 
nauw bij de school en de zorg. 

3  
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Standaard 10: Organisatie van de onderwijsondersteuning  Plan  

Indicatoren:   

1. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding (IB). 4  

2. De IB’er beschikt over voldoende tijd en middelen. 2  

3. De IB’er is voldoende gekwalificeerd. 4  

4. Taken op het gebied van onderwijsondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd. 4  

5. De IB’er heeft een duidelijke taakomschrijving. 3  

6. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de IB’er. 3  

7. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de 
leerlingondersteuning zijn duidelijk en transparant.  

3  

8. Leraren worden ondersteund bij de ontwikkelingsperspectieven. 4  

9. Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk. 3/4  

10. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 3/4  

11. Bij ernstige problemen wordt er snel ingegrepen. 3/4  

12. Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. 

3  

13. Onze onderwijsondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het 
bestuur en het samenwerkingsverband. 

3/4  

14.  De school heeft een IB’er die tevens het contact vormt met externe partners. 3/4  

15.  De hulp van externe partners is  structureel geregeld. 3/4  

16.  De IB’er legt het contact met bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen. 3/4  

17.  De IB’er vormt – zo nodig – het informatiepunt voor leerlingen met extra 
ondersteuning. 

4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij hebben een effectieve 
ondersteuningsstructuur in de school. 

3/4  

 

Standaard 11: overdracht of terugplaatsing  Plan  

Indicatoren:   

1. Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen (of speciaal basisonderwijs 
of speciaal onderwijs bij terugplaatsing) naar onze school. 

3  

2. Het SBO of SO verzorgt warme overdracht naar onze school bij terugplaatsing.  3 en 
n.v.t. 

 

3. Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de aanpak/het plan van de voorschoolse 
instellingen of de vorige school.  

n.v.t. en 
3 

X 

4. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige 
school. 

n.v.t. X 
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5. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  4  

6. Wij hanteren een kwaliteitsinstrument. 3/4  

7. Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere school. 4  

8. Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende 
één jaar. 

4  

Mijn oordeel over deze standaard: Wij dragen leerlingen zorgvuldig 
(warm) over. 

3  

 

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring) 
Ervaring zorgdeskundigheid (aangeven door het plaatsen van een kruisje) 

Zorgdeskundigheid Geen ervaring Enige ervaring Veel ervaring 
Dyslexie  x x 
Dyscalculie  x  
Taal en spraak  x X 
Rekenen en wiskunde   x 
Faalangstreductie x   
SOVA-training x   
Motorische 
beperkingen 

x   

Verstandelijke 
beperkingen 

 x  

Gedragsproblemen   x 
Auditieve beperkingen  x  
Visuele beperkingen   x 
ADHD   x 
Autisme    x 
Hoogbegaafdheid  x  
Jonge risicoleerlingen  x  
VVE   x 
NT2  x  
 

AANVULLENDE AANTOONBARE SPECIFIEKE KWALITEITEN VAN DE SCHOOL 
Aantoonbare specifieke deskundigheid van het team:(diploma's/certificaten/etc.) 

Wie? Wat? 
B. Spit, lkr.  Lees coördinator (2009) 

 Reken coördinator (afgerond juni 2014) 
 Autisme in de klas (2014) 
 

S.Selen, lkr.  Bovenbouw ik hou van jou ( 2011) 
 Autisme in de klas (2012) 

D. Ossenvoort, IBer Speciaal Onderwijs Gedrag en leerproblemen (2005) 
Master SEN (2008) 
Autisme in de klas (2012) 
psycho diagnostisch specialist (juni 2014 afgerond) 
Bijscholingsdag Bartimeus (2011) 

M. Gosselt, lkr. Digicoach (2013) 
Bijscholingsdag Bartimeus (2012) 
 

A ten Berge, lkr. Met sprongen vooruit (rekenen) (2012) 
Bijscholingsdag Bartimeus ( 2010) 
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Autisme in de klas (2014) 
 

Y. Ros Zorgopleiding voor kleuters (2012) 
Training aandachtsfunctionaris LVAK (2013) 
Autisme in de klas (2014) 
 

Monique Hoeve, ond. Ass. Training psycho educatie (2014) 
Autisme in de klas (2014) 
 

Els Bos, dir. CLB: de coachende intern begeleider(2007) 
Autisme in de klas (2008) 
Master SEN (2009) 
Master Educational Leadership (2014) 
 

 
Annette Pol 

 
Autisme in de klas (2014) 

 
Hermie Wegman 

 
Autisme in de klas (2014) 

 
Team 
 

Vanaf januari 2015 is het team gestart met de daltonbijscholing .Deze 
bijscholing zal een periode van ruim 2 jaar in beslag nemen. Het doel is 
een officieel daltoncertificaat. We leggen het accent op samenwerken, 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Dit zijn de Dalton 
kernwaarden. 

 

  ONDERSTEUNINGSFACTOREN 
Geef bij de volgende factoren zowel de belemmerende als de versterkende kenmerken 
van de schoolorganisatie weer. 

Leerling	  factoren	  

	  
Belemmerende	  factoren:	  We	  hebben	  rond	  	  15%	  aan	  gewichten	  op	  school,	  met	  vrij	  veel	  
maatschappelijke	  problematieken. 

Versterkende factoren: Goede samenwerking met ouders, kleinschalig, korte lijntjes 
 

Omgevingsfactoren 
Belemmerende factoren:  

Verhuizingen in het schooljaar, waar door de samenstelling van de groep verandert en de nieuwe 
leerlingen moeten wennen. 

Versterkende factoren: 

Betrokken ouders 
 

Groepsfactoren 
Belemmerende factoren: Veel schommelingen in leerlingaantallen, waardoor we genoodzaakt zijn 
ieder jaar ander combinatiegroepen te formeren.    

Versterkende factoren: Door te werken met combinaties zijn kinderen gewend zelfstandig te werken 
en met maatjes te werken. 
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Leerkrachtfactoren 
Belemmerende factoren: We bestaan uit een klein team, dit betekent dat alle werkzaamheden in en 
buiten de groep door een kleine groep leerkrachten uitgevoerd moet worden. 

Versterkende factoren: Een klein, hecht en ambitieus team, dat zich blijft ontwikkelen. 
 

Teamopbouw 
Belemmerende factoren: Geen mannen binnen het vaste team 

Versterkende factoren :Betrokken, lerende teamcultuur, flexibiliteit. 
 

Schoolfactoren 
Belemmerende factoren: gebouw kan qua onderhoud/ passend in deze tijd een interne facelift 
gebruiken. Hier is inmiddels een begin mee gemaakt door in de hal een nieuwe vloer te leggen. 

Versterkende factoren: Mooi gebouw qua architectuur; gezamenlijke centrale hal, zeer geschikt voor 
schoolse activiteiten. Inrichting gebouw zorgt voor verbondenheid. 
 

SCHOOLONTWIKKELPLAN VOOR DE SCHOOLPLANPERIODE 2015-2019 
Zie schoolplan 

ONTWIKKELINGSPLANNEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 
 
Onderwerp Doel activiteit 
 
Daltonontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-zorgroute verdiepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedurende dit schooljaar een 
volgende stap zetten om in 
2017-2018 een gecertificeerde 
daltonschool te worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
-Het werken met groepsplannen 
met de hieraan gekoppelde 
groepsoverzichten voor de 
domeinen rekenen , spelling, 
technisch lezen en begrijpend 
lezen optimaliseren. 
- De opbrengstgericht werken 
verdiepen, met het accent op 
de leerkrachtvaardigheden. 
 
 
 
 

-Drie dagdelen een 
teamscholing volgen onder 
begeleiding van Marrit Demmer 
Saxion Hogeschool Deventer. 
 
-Een studieochtend met als 
doel de implementatie van 
Dalton binnen De Wegwijzer. 
 
-Iedere teamvergadering de 
daltonontwikkelingen met elkaar 
doornemen om de voortgang te 
bewaken.  
 
-Het ontwerpen van een 
daltonrapport dat we in februari 
2016 gaan gebruiken. 
 
 
-Begeleiding van Iris Dijkman bij 
de data analyse. 
 
-De intern begeleider neemt het 
voortouw t.a.v. de 
ontwikkelingen.  
 
-Dit thema wordt structureel op 
de agenda van de 
teamvergadering gezet, zodat 
het team up to date blijft t.a.v. 
dit thema. 
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Implementeren methode 
Taalactief spelling en taal 
 
 
 
 
 
Muziekonderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leesonderwijs 
 
 
 
 
 
ICT ontwikkeling 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Meerbegaafdheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc-emotioneel klimaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identiteit 
 
 
 
 
 

De nieuwe methode, inclusief 
software is aan het eind van dit 
schooljaar in de groepen 4 tot 
en met 8 geïmplementeerd 
 
 
 
Zowel leerkrachten als 
leerlingen zijn aan het eind van 
het schooljaar breder geschoold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door een op te leiden leerkracht 
als lees coördinator het 
leesonderwijs een kwalitatieve 
impuls geven. 
 
 
-Beleidsplan ICT up to date 
houden. 
-De huidige software optimaal 
gebruiken. 
-Het zo optimaal mogelijk 
inzetten van computers en 
tablets in dienst van het 
onderwijskundig proces 
uitbreiden. 
 
 
-Meer recht doen aan de 
mogelijkheden en behoeften 
van meerbegaafde leerlingen. 
Afspraken implementeren en 
borgen. 
-Plus materialen inzetten. 
-Aansluiten bij het SKOLO 
beleid t.a.v. meerbegaafdheid. 
 
 
-Een positieve schoolbeleving 
voor iedere leerling. 
 
   
 
 
 
 
 
 
-Het bovenschools 
identiteitsplan vertalen naar 
onze school. 
 
 
 

-Ieder bovenbouwoverleg wordt 
dit geagendeerd en worden de 
mogelijke knelpunten in kaart 
gebracht en opgelost. 
-Collegiale consultatie daar 
waar wenselijk. 
 
-Door ondersteuning van 
docenten van de muziekschool 
voor zowel leerkrachten als 
leerlingen wordt het 
muziekonderwijs kwalitatief van 
een hoger niveau door: 
De leerlijn muziek uit te zetten 
De nieuwe methode in  zetten 
en te borgen. 
 
 
 
Aan de hand van de 
leesmonitor speerpunten 
uitzetten en implementeren. 
 
 
 
-ICT-er herziet jaarlijks het 
beleidsplan 
-De ICT er organiseert 
bijscholing daar waar wenselijk. 
-ICT staat structureel op de 
agenda van de 
teamvergadering om 
ontwikkelingen te volgen. 
 
 
 
-De meerbegaafde leerlingen 
hebben een duidelijke plek 
binnen het zorgplan 
-In de groepsplannen zijn de 
onderwijsbehoeften 
beschreven.  
-Het SIDI protocol verder 
implementeren. 
 
 
-Het pestprotocol jaarlijks 
bespreken in het team, 
eventueel aanpassen. Vanaf 
2016 zal dit een document 
worden dat inzicht geeft in 
school en veiligheid. 
-Aan het begin van het 
schooljaar `Grip op de groep`. 
-Schoolafspraken levend 
houden door dit thema vier keer 
per schooljaar op de agenda te 
zetten. 
 
-Dagopeningen vorm geven 
tijdens twee bouw overleggen. 
Uitvoeren, evalueren en 
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Profilering 
 
 
 
 
 

-Het profiel voor De Wegwijzer 
verder ontwikkelen zodat de 
school beter op de kaart komt. 
 
 
 

borgen. 
 
 
-Directie ontwikkelt samen met 
het team en ouders activiteiten 
waardoor de school een 
duidelijker plek binnen Losser 
zal krijgen.      
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL 
 

 

Handtekeningen MR 

Maarten Mijwaart en Inge Lammertink, namens de oudergeleding: 

 

 

Ans ten Berge, namens de personeelsgeleding: 

 


