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Inleiding

In dit ondersteuningsprofiel wordt weergegeven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de 
obs Piet Mondriaan is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders 
en andere betrokkenen. 

Wettelijk kader 
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document moet zijn waarin de 
school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs
vastlegt. In dit document beschrijft de school de wijze waarop de binnen de regio vastgestelde 
basisondersteuning wordt vormgegeven. Daarnaast wordt beschreven welke extra 
ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel: 
• is gerelateerd aan het schoolplan (kwaliteit van onderwijs) en de schoolgids (wijze waarop 

ondersteuning vorm wordt gegeven)
• 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 
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 

Afspraken op het niveau van het samenwerkingsverband  
Obs Piet Mondriaan is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. 
Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor alle basisscholen in de regio Utrecht West.
De individuele schoolondersteuningsprofielen worden binnen Passenderwijs gebruikt om tot 
een dekkend aanbod binnen de regio te komen. 

Jaarlijks meet Passenderwijs in hoeverre de scholen aan de basisondersteuning voldoen en 
wordt geëvalueerd of de arrangementen extra ondersteuning moeten worden aangepast om in 
een dekkend aanbod te voorzien. Elke school is vrij een format voor het schoolondersteunings-
profiel te gebruiken.

Wij hopen dat dit schoolondersteuningsprofiel u inzicht geeft in de mate waarin en de 
wijze  waarop wij de leerlingen van onze school ondersteuning bieden. Voor vragen 
kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet, 

Martine Koomen 

Directeur
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1. Algemene gegevens 

Naam van de school  Obs Piet Mondriaan 

Bezoekadres Broekzijdselaan 46A

Postcode 1391 XL

Plaats Abcoude

Brinnummer 18IQ

Identiteit van de school openbare basisschool

Schoolconcept reguliere openbare basisschool binnen een kindcentrum

Bestuur Stichting PriMA

Directeur M. Koomen

Intern Begeleiders M. Maas en K. Streekstra

Remedial Teacher A. te Pas

Samenwerkingsverband  Passenderwijs (26.04) 

Aantal leerlingen  369 (1 oktober 2016)

2. Missie en visie 

Op het Kindcentrum Piet Mondriaan mag je zijn wie je bent. Het is een school voor iedereen, 
ongeacht levensbeschouwing, geloof of overtuiging. Doordat we kinderen van 0 tot 12 jaar 
mogen opvangen en lesgeven kunnen we de leerlijn van elk talent goed volgen en sturen. De 
aansluiting van de onderwijsbehoefte garanderen wij door de verschillende kwaliteiten en 
mogelijkheden die we onder één dak aanbieden. We geloven in het belang van 
succesmomenten voor ieder kind. We besteden naast de reguliere vakken veel aandacht aan 
culturele en creatieve ontwikkeling van de kinderen, zodat iedereen zijn talent kan ontplooien.  

“Wanneer je iemand langer kent, ontdek je z’n talent.”

Onze ambitie is om elke dag ieder kind de kennis en handvatten te bieden om zich naar eigen 
vermogen te ontwikkelen en helpen met een open blik naar de wereld te kijken. Ons motto is: 
iedereen is anders én uniek. Bij ons staat de individuele behoefte van het kind centraal en mag 
iedereen zijn wie hij/zij is.
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3. Basis- en extra ondersteuning binnen de regio

De onderwijsbehoefte van een kind geeft 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 intensieve vormen van 
begeleiding binnen onze school omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort 
tot de mogelijkheden. 

Binnen ons samenwerkingsverband Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te 
bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Basisondersteuning binnen Passenderwijs 
De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt 
geboden binnen de eigen school. Binnen onze regio zijn afspraken gemaakt op 5 
gebieden (preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van 
leerkrachten, ondersteuningsstructuur en handelingsgericht werken). Deze afspraken 
geven ‘het wat’ aan. De wijze waarop aan deze basisondersteuning wordt voldaan is de 
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur (‘het hoe’).  
Alle scholen hebben tot augustus 2016 de tijd om de afgesproken basisondersteuning te 
kunnen bieden. Tot in ieder geval augustus 2018 kan inhoudelijke ondersteuning vanuit 
het Regioteam van Passenderwijs geboden worden, dit ter aanvulling op hetgeen de 
school zelf kan bieden.
De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning zijn als bijlage opgenomen bij 
het Ondersteuningsplan 2014-2018 (www.passenderwijs.nl).

Extra ondersteuning binnen Passenderwijs
De extra ondersteuning wordt binnen onze regio vorm gegeven door middel van 
arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het loket van Passenderwijs. 
De arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs, het speciaal 
basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (voormalig cluster 3 en 4)en toegekend door
de Centrale Toekenningscommissie van Passenderwijs.
Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van 
de scholen. De actuele arrangementen zijn beschreven en opgenomen als bijlage bij het 
Ondersteuningsplan 2014-2018 (www.passenderwijs.nl). 

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.

4. Wat kan de school aan ondersteuning bieden?
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4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 

Hieronder de afspraken die binnen onze regio zijn gemaakt ten aanzien van de geboden 
basisondersteuning binnen de scholen. Als algemene voorwaarde wordt gesteld dat de scholen 
over een basisarrangement beschikken zoals de Onderwijsinspectie dat voorschrijft.

Preventieve interventie
Scholen nemen preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning 
noodzakelijk wordt. Dit doen scholen in principe door het bieden van een veilige, 
gestructureerde leeromgeving binnen een ondersteuningsstructuur, die gericht is op 
preventief handelen. De leerkrachten weten wat ze moeten doen, wanneer situaties om 
vroegtijdig handelen vragen en kunnen signalen omzetten naar een handelingsgerichte 
aanpak.

Aanbod ondersteuning 
Scholen zijn in staat ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders middels inzet van 
expertise en (incidenteel) onderwijsassistenten, stagiaires en/of vrijwilligers.
De school onderhoudt samenwerking met diverse instanties en partners. 
Inzet van instructie kan in enkele gevallen op maat plaatsvinden evenals individuele 
leerroutes. Diverse materialen en methoden zijn aangepast op de meest gangbare 
individuele onderwijsbehoeften, waaronder onderwijsbehoeften op het sociaal emotioneel 
gebied en op het gebied van extra uitdaging. 
De school werkt met een protocol voor pesten, dyslexie, dyscalculie en medische 
handelingen. De lokalen en fysieke voorzieningen binnen scholen zijn veilig en bereikbaar.

Bekwaamheid leerkrachten
De leerkrachten kunnen aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het 
overbrengen van vaardigheden en kennis, kunnen omgaan met verschillen in ontwikkeling 
van kinderen, zijn in staat een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep te 
creëren, werken effectief samen met collega’s, ouders en (keten)partners en zijn in staat 
actief te reflecteren op eigen bekwaamheid.

Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te 
kunnen bieden. Hiervoor is een intern begeleider in staat gesteld om coördinatie-, 
signalering-, en ondersteuningstaken uit te voeren. Daarbij wordt binnen de school op een 
planmatige wijze de onderwijsbehoeften van kinderen besproken en draagt de school zorg 
voor het in- en uitstroombeleid op basis van regionale afspraken.

Handelingsgericht werken 
Alle scholen geven de ondersteuning vorm 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.

4.2 Basisondersteuning binnen onze school

4.2.1 Voldoen we aan de regionale afspraken?
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In dit hoofdstuk geven wij aan welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe wij 
vorm geven aan deze regionale afspraken. Jaarlijks wordt de geboden basisondersteuning 
door ons geïnventariseerd middels een monitor. Deze monitor kunt u opvragen bij de directie. 

Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de Onderwijs-
inspectie vastgestelde basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan 
de inspectie geen tekortkomingen heeft vastgesteld die noodzaken tot verscherpt toezicht. 
Voldoet de school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan 
de basisondersteuning.

A. Onze school voldoet aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement. 

Laatste inspectiebezoek: 4-12-2012

Arrangement: Basisarrangement

Duur: 4 jaar

Evt. opmerkingen: geen bijzonderheden

B. Onze school voldoet op basis van de monitor aan de vastgestelde basisondersteuning

 
 Ja 

4.2.2 School specifieke uitwerking van de basisondersteuning

Onderstaand beschrijven wij hoe we de basisondersteuning op school vorm geven. In de 
volgende hoofdstukken beschrijven wij wat we aanvullend hier op aanbieden én hoe we 
omgaan met arrangementen extra ondersteuning. 

 In het kader van preventieve en licht curatieve interventies bieden wij een 
leerlingvolgsysteem, te weten Cito LOVS en een kleutervolgsysteem, te weten KIJK! 

Tevens werken wij met Zien!, een manier om problemen vroegtijdig te signaleren middels 
structureel observeren door de groepsleerkracht. Deze observaties worden planmatig met de
intern begeleider besproken tijdens groeps-leerlingbesprekingen. Tevens voeren de intern 
begeleiders en de directeur structureel en op verzoek klassenbezoeken uit. Op deze manier 
kunnen wij vroegtijdig signaleren en indien nodig vroegtijdig ingrijpen en interventies plegen. 
Eventueel kan er besloten worden om een handelingsplan op te stellen om de ontwikkeling 
van het kind vloeiend te laten verlopen.

 In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ bieden wij een proactief pestprotocol, een 
proactief dyslexieprotocol, een proactief dyscalculieprotocol, een protocol medische 
handelingen. 

Wij hebben de volgende methodieken ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen: Sociaal gedrag elke dag! en het programma Zien! 

 

Voor de groepen 1-2 bieden wij de volgende methodieken aan:
 Schatkist taal: woordenschat, letterkennis, fonemisch bewustzijn
 Pluspunt rekenen
 Begrijpend luisteren en woordenschat (CPS) 
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Voor de groepen 3 t/m 8 bieden wij de volgende methodieken op de vakken 
technisch lezen, begrijpend lezen,  spelling en rekenen:

 Lijn 3; aanvankelijk lezen
 Estafette; technisch lezen
 Staal; taal en spelling
 Nieuwsbegrip; begrijpend lezen
 Alles telt; rekenen  

 
Wij maken gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces. Wij hebben 200 
laptops in de school voor de leerlingen. Voor alle vakken gebruiken wij leerling software. Wij 
beschikken naast leerkrachten, twee intern begeleiders en een remedial teacher over ‘extra 
handen in de school’, dit komt neer op ca. 15 uur per week voor 350 leerlingen. 

In het kader van het realiseren van een ‘bekwaam leerkrachtenteam’ bieden wij gediplomeerde 
leerkrachten die voldoen aan de functie-eisen. Wij hebben vijf leerkrachten die een master SEN 
studie hebben gevolgd. Dit zijn onze specialisten. Onze intern begeleiders hebben een master 
SEN innoveren en begeleiden, wij hebben een gedragsspecialist, een rekenspecialist, een 
remedial teacher en een schoolvideo interactiebegeleider (SVIB) . 
Er worden jaarlijkse gezamenlijke studiemomenten voor het gehele team georganiseerd op 
studiedagen (2x per jaar) en individuele scholingstrajecten. Ook vinden collegiale consultaties 
door leerkrachten onderling plaats en is er een gesprekkencyclus gericht op professionalisering 
van de medewerkers. Er worden startgesprekken, functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken gehouden. Deze gesprekken worden door de directeur met de 
verschillende medewerkers gevoerd.

In het kader van ‘ondersteuningsstructuur’ bieden wij: interne begeleiding voor 40 uur per week 
voor ca. 350 leerlingen. Tevens bieden wij 2 dagen per week remedial teaching aan. Een leerling
op de obs Piet Mondriaan komt in aanmerking voor remedial teaching indien hij/zij:

 beschikt over een eigen ondersteuningsbudget ( EOB) en/of
 er een diagnose is gesteld en/of
 er onderzoek door een externe heeft plaatsgevonden en/of
 een leerling beschikt over een lager dan gemiddeld IQ  (tussen de 70-90).

Voor de volgende vakgebieden wordt uitgeweken naar andere hulp: fijne en grove motoriek 
(fysiotherapie of ergotherapie via de zorgverzekering), gedragsproblematiek (gedragsspecialist 
of externe instanties), dyslexie (zorgverzekering) en ernstige spraak-taal problematiek. Indien er 
bij een leerling de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie wordt vastgesteld, komt een leerling 
in aanmerking voor een vergoede behandeling door een dyslexie behandelaar. De 
zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling. De intern begeleiders volgen het protocol dyslexie 
om eventuele leesproblemen vroegtijdig te signaleren en preventieve acties in werking te zetten.

Voor meer informatie over het beleid remedial teaching, kunt u zich wenden tot de directie. 

De intern begeleiders vormen samen met de gedragsspecialist, het zorgteam. Tezamen 
inzetbaar voor 1 uur per week voor de structurele bespreking van alle groepen: 1x  per 3 
weken 3 uur. De oudergesprekken worden structureel op twee momenten in het jaar ( februari 
en juni ) gevoerd. Tussentijds worden ouders uitgenodigd op verzoek van de leerkrachten of 
vice versa. Het meerpartijenoverleg vindt 2x per jaar plaats met de zorgcoördinator van het 
samenwerkingsverband en de twee intern begeleiders (november en maart). De kinderen van 
groep 2 en groep 7 worden door de Jeugdgezondheidszorg GG&GD MN opgeroepen voor 
een onderzoek. Alle 5-jarigen krijgen een logopedische screening en een zo nodig een follow-
up. In de samenwerking met de lokale partners in de wijk/gemeente  werken wij samen met 
het buurt netwerk 12- . In dit netwerk is maatschappelijk werk, CJG, politie, intern begeleiders. 
Ook nemen de intern begeleiders 3x per jaar deel aan het ib-netwerk Ronde Venen. Er is een 
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samenwerking met afdeling leerplicht in het kader van verzuim. De kennis van de 
ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving en kennis van de wijze van doorverwijzing 
richting (gespecialiseerde) hulp voor kinderen en ouders is aanwezig bij de intern begeleiders. 

De school bevindt zich in een nieuw gebouw waar een lift aanwezig is en waar de kantoren van 
de intern begeleiders gebruikt kunnen worden als time-out ruimte voor leerlingen.  

In het kader van het ‘handelingsgericht werken’ heeft de school de volgende elementen 
succesvol geïmplementeerd binnen de organisatie. Uitgangspunt in het denken en handelen 
van alle betrokkenen van de school vormen de onderwijsbehoeften. De onderwijsbehoeften 
worden geformuleerd in de groepsplannen en individuele handelingsplannen. Leerkrachten zijn 
in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen waarbij de leerkrachten gericht 
zijn op een constructieve benadering met betrokkenen. Centraal staat een positieve benadering 
naar kinderen en de inzet van ondersteuning is doelgericht. De ondersteuning vindt 
systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats.

4.3 Wat biedt school aanvullend op de basisondersteuning?

Naast de vaststaande regionale afspraken zijn er scholen die aanvullend op de 
basisondersteuning iets extra’s bieden. In onderstaande beschrijving geven wij als school weer 
wat wij daadwerkelijk aanvullend bieden op de vijf elementen van de basisondersteuning. 
De ambities van onze school worden in het volgende hoofdstuk geformuleerd. 
Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, 
bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken het 
volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning.

Wij bieden leerlingen die uitstekend scoren op de citotoetsen (I en I+) en behoefte hebben aan 
uitdaging en verdieping de mogelijkheid deel te nemen aan de projectgroep. In de deze groep 
wordt aandacht besteed aan de probleemoplossend leren . De kinderen leren strategieën te 
gebruiken en systematisch te werken. Tevens wordt er met de leerstrategieën van Gardner 
gewerkt, gefilosofeerd, gedebatteerd en geoefend met het doen van ‘wetenschappelijk’ 
onderzoek. De projectgroep komt 1 uur per week bij elkaar. Er zijn 4 groepen van ongeveer 10 
kinderen. 

Wie bieden kinderen de mogelijkheid hun creatieve talent te ontdekken en ontwikkelen. Wij 
hebben vijf vakdocenten in dienst, zij verzorgen de lessen: dans, drama, muziek, gymnastiek en 
Engels. De creatieve vakken worden in blokken gegeven door het jaar heen. Ook wordt er op 
vrijdagmiddag een talentcircuit georganiseerd ( 20 weken per jaar). In dit talentcircuit is een nog 
breder aanbod van creatieve vakken, te weten:  programmeren, houtbewerking, musical-les, 
koken, handbal, skeeleren, yoga en debatteren etc. Tevens bieden wij 4 x per jaar een 
naschoolse activiteiten programma (NSA). Tijdens deze activiteiten kunnen de kinderen na 
schooltijd ook hun creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen. Voorbeelden van workshop die 
er recent zijn gegeven zijn; sciencelab, bucket drum, geluidstechniek, sport, yoga en beeldende 
kunst. 

Wie bieden kinderen in het kindcentrum Piet Mondriaan de mogelijkheid om zich te ontwikkelen 
binnen een doorgaande lijn. De kinderen van het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal nemen 
gezamenlijk deel aan 3+ activiteiten. Deze activiteiten worden gezamenlijk met ons onderbouw 
team (0-7 jaar) voorbereid. Er wordt thematisch gewerkt in de kleutergroepen, kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang (BSO). Hierdoor vinden er vloeiende overgangen tussen het 
voorschoolse en naschoolse leren plaats. Tevens delen de 3-6 jarige ruimten en spelen zij 
samen op het speelleerplein (inpandig) waardoor de (fysieke) stap naar de basisschool afneemt.

Tevens werken wij groepsdoorbroken bij rekenen vanaf groep 6. Dit betekent dat wij 
differentiëren naar niveau en tempo van de kinderen. Wij hebben van elke leerjaar 2 groepen. 
Uit deze 2 groepen maken wij 2 rekenklassen per leerjaar. Een basis-plusgroep en een basis-
remediërende groep. Door deze manier van groepsdoorbroken werken bieden wij kinderen 
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onderwijs op maat. De kinderen die herhaling en verlengde instructienodig hebben om de 
basisstof te begrijpen, krijgen dit aangeboden in de basis-remediërende groep. Kinderen die 
verdieping en uitdaging nodig hebben, krijgen dit in de basis-plusgroep. De motivatie, 
betrokkenheid en resultaten van de leerlingen laten zien dat deze manier van werken bij ons 
rekenonderwijs op verschillende gebieden vruchten afwerpt. 

5. Extra Ondersteuning

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate 
intensief en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een 
school vragen. Onze school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen bij het 
samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Passenderwijs biedt Extra Ondersteuning aan 
in de  vorm van arrangementen. Deze worden ingezet binnen het regulier en speciaal (basis) 
onderwijs. De arrangementen worden aangevraagd bij het Loket en worden beoordeeld aan de 
hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. De toekenning vindt centraal plaats 
door de Centrale Toekenningscommissie van Passenderwijs. Het actuele aanbod van 
arrangementen is te vinden op www.passenderwijs.nl. 

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: 

 Kinderen waarbij sprake is van ernstige spraak-taal problematiek.

 Kinderen waarbij sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis. 

 Kinderen waarbij een diagnose is gesteld in het spectrum van ASS en waarbij de school 
ernstig handelingsverlegen is. 

 Kinderen waarbij sprake is van een fysieke beperking. 

 Kinderen waarbij sprake is van minder begaafd intelligentieprofiel. 

 Kinderen waarbij spraken is van zeer opvallend gedrag.

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.

 Indien de veiligheid van de betreffende leerling of zijn/haar medeleerlingen in gevaar is.
 Indien er geen groei bij de leerling wordt geconstateerd ondanks de extra 

ondersteuning.

6. Ambities van de school

Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we de 
komende periode willen realiseren.

Wij hebben de ambitie om ons te bekwamen in samenwerkend leren. Wij zijn van mening dat 
kinderen van verschillende niveaus meer van elkaar kunnen profiteren als hen aangeleerd wordt
samenwerkend te leren. Als wij in staat zijn als school om dit zodanig aan te bieden, verwachten
wij nog meer tegemoet te kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van 
kinderen. Denk aan kinderen met aandachtsproblematiek, kinderen met gedragsproblematiek, 
kinderen met weinig intrinsieke motivatie. 

Ook hebben wij de ambitie om een verrijkt aanbod voor kleuters te bieden. De praktijk leert ons 
dat er meer jonge kinderen de school in komen met een grote ontwikkelingsvoorsprong. Hier 
willen wij adequaat op in kunnen spelen om deze kinderen optimaal te kunnen bedienen. 
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Wij hebben geen ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor 
we nu nog verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs omdat het percentage kinderen dat wij
naar het s(b)o verwijzen minimaal is.

6.1 Aanpak 2017-2018 

In het schooljaar 2017-2018 zal samenwerkend leren het thema zijn van de studiedagen. De 
intern begeleider onderbouw en een leerkracht zorgen voor de implementatie van dit traject. 

Tevens staan de studiedagen in het teken van ‘werken met Zien!’. Deze methodiek is gestart in 
schooljaar 2016-2017 en zal verder worden geïmplementeerd. 

Een ander thema is het verrijken van het aanbod in de groepen 1-2. Dit wordt in samenwerking 
met het samenwerkingsverband opgepakt. De intern begeleider van de onderbouw raadpleegt 
hiervoor de expertise van het samenwerkingsverband. De leerkrachten van groep 1-2 zullen een
cursus volgen om dit onderwerp inhoud te geven.
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