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INLEIDING 
 
Het SBP van de KSU  “de leerling blinkt uit” wordt verlengd tot januari 2021. 

Om het nieuwe strategische plan input te laten geven voor het schoolplan 

willen we graag het huidige schoolplan, wat loopt tot augustus 2019, voor 2 

jaar verlengen.  

Sinds 1 juli 2017 gelden nieuwe voorschriften voor alle nieuwe 

schoolplannen. In onze situatie betekent het dat we moeten gaan voldoen 

aan de nieuwe eisen voor het schoolplan. Hiertoe wordt dit addendum bij 

het huidige schoolplan gevoegd. Middels het delen van onze ambities en het 

beschrijven van de wijze waarop wij voldoen aan de basiskwaliteit maken wij 

zichtbaar hoe gewerkt wordt aan onze onderwijskwaliteit en hoe we in 

ontwikkeling blijven. 

In de volgende hoofdstukken wordt omschreven op welke wijze de school 

wil voldoen aan de basiskwaliteit en welke kwaliteitseisen de school zelf 

stelt. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen 

waaraan elke school moet voldoen.  
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BASISKWALITEIT 

Maak een beschrijving op welke wijze je wil voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit adhv 
de volgende vragen:  

 Hoe maakt de school een doorlopende leerlijn mogelijk?  

 Hoe is het burgerschapsonderwijs ingericht?  

 Wat biedt de school aan qua extra ondersteuning (in relatie tot het 
ondersteuningsprofiel)? (beschreven in schoolgids 2019-2020, hoofdstuk 3 zorg voor de 
leerlingen) 

 Hoe volgt de school de leerlingen? (zie schoolgids 2019-2020, hoofdstuk 3 zorg voor de 
leerlingen) 

 Welke onderwijstijd hanteert de school?  

 Hoe gaat de school om met taalachterstanden?  

 Welke vakken biedt de school aan? (zie schoolgids 2019-2020, hoofdstuk 1, paragraaf 6 
en 7) 

 Hoe gaat de school om met kerndoelen en referentieniveaus?  

 Bij andere voertaal dan Nederlands: hoe gaat de school daarmee om? 
 

Op onze school krijgt elk kind de rust en structuur die het nodig heeft om te leren. We 
geven daarom in alle klassen les via het Expliciete Directe Instructiemodel. Door de vaste 
routines in dit model krijgt elk kind de gelegenheid de leerstof in te oefenen en 
metacognitieve vaardigheden te leren. Hierdoor ontwikkelt elk kind zelfvertrouwen en 
zelfinzicht. Daarnaast gebruiken we Snappet als middel voor verwerking van taal en 
rekenen. Kinderen verkrijgen hierbij tevens inzicht in hun eigen ontwikkeling. We volgen de 
kinderen vanaf groep 4 middels de ontwikkelingslijn in Snappet. Daarnaast gebruiken we 
methode (on)afhankelijke toetsen om de kinderen te volgen. We houden dagelijkse 
observaties bij in de dagplanning. Hierop stemmen we direct het onderwijs af.  

Wij zijn een Vreedzame School en uitgangspunt is dat de school een leer- en 
leefgemeenschap is waarin leerlingen zich ontwikkelen tot een ‘democratisch burger’. 
Leerlingen ondervinden hoe het is om actief verantwoordelijk te zijn voor de school en de 
klas. Zo helpen bovenbouwleerlingen bij het oplossen van conflicten, worden er in de klas 
op een democratische manier beslissingen genomen en leren leerlingen om een open 
houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen. Aan het begin van het 
schooljaar wordt er stevig ingezet op de lessen van de Vreedzame School, het 
pedagogisch klimaat wordt dan gevormd. Een goed pedagogisch klimaat is een stabiele 
basis voor een prettig verloop van het verdere schooljaar. 

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. 
Ons onderwijs aan jonge kinderen is ontwikkelingsgericht. We sluiten aan bij de beleving 
van jonge kinderen door thematisch te werken. Als leidraad gebruiken we hierbij de 
kerndoelen. Om een thema goed te kunnen verdiepen, werken we tussen de vakanties 
aan 1 thema. Door te spelen in de hoeken, spelletjes in de grote en kleine kring en door 
het inzetten van ontwikkelingsmateriaal werken we aan de ontwikkeling van de jongste 
kinderen van onze school. 
Woordenschat is een belangrijk onderdeel om de wereld om je heen te leren begrijpen en 
jezelf te uiten. Om deze basis in de laagste groepen goed te verstevigen, gebruiken wij de 
methode LOGO 3000. Met deze methode leren de kinderen 3000 woorden in hun 
kleuterperiode. 

We werken samen met Auris en de logopedist wanneer er sprake is van een verstoorde 
taal-spraak ontwikkeling. Dit kan in de vorm van een korte behandeling of middels een 
arrangement.  
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Financieel 

Op de volgende wijze gaat de school om met sponsorgelden:  
Schooljaar 2016-2017; sponsorloop; inrichting schoolplein 
Schooljaar 2017-2018; fancy fair; inrichting schoolplein 
Schooljaar 2018-2019; flessen inzamelen; schoolfilm groep 8 

 

  

Pedagogisch klimaat 

Beschrijving van het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat: 

Op de Johannesschool geloven we dat je tot bloei komt in een veilige omgeving. Deze 
veilige omgeving willen wij alle leerlingen bieden. Dit bereiken we door een pedagogisch 
klimaat te scheppen waarin wederzijds begrip en respect centraal staan. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen de school beschouwen als een plek waar ze zich durven uiten. 

Iedere leerling doet ertoe en wordt gehoord, ongeacht de onderlinge verschillen. Op 
school krijgen leerlingen een stem. We willen de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen 
voor hun ontwikkeling aanspreken. 

Rust en structuur zijn kernwoorden voor de Johannesschool. Leerlingen leren om de 
afgebakende grenzen te accepteren. Op school leren zij zich sociaal verantwoordelijk te 
gedragen. We willen alle leerlingen een stevige basis in omgangsvormen meegeven, 
waarin zij kennis opdoen om hun leven op een sociaal verantwoordelijke manier te 
vervolgen. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen inzicht hebben in hun eigen gedrag en 
zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag. Middels verschillende werkvormen 
werken wij aan het inzichtelijk maken van het gedrag van leerlingen. Zo leren zij wat de 
gevolgen van bepaald gedrag zijn voor de groep of andere leerlingen. Het inzichtelijk 
maken is een eerste stap naar het veranderen van eigen gedrag. Leerlingen verkrijgen op 
de Johannesschool de vaardigheid om zich op een positieve manier te handhaven in 
sociaal stressvolle situaties. 
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Personeelsbeleid 

Omschrijving van de verwachtingen omtrent het pedagogisch-didactisch handelen van de 
leerkrachten:  

Leerkrachten geven instructie volgens het EDI model. Zij hanteren tevens de routines die 
bij dit model van toepassing zijn. Daarnaast zijn onze waarden rust en structuur. We 
hanteren dezelfde structuren door de school heen, voor herkenbaarheid en rust.  
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met snappet. Dit vraagt van de leerkrachten dat zij goed 
monitoren tijdens de les en daar vervolgens direct op kunnen inspringen tijdens een 
verlengde instructie. Kinderen zijn niet meer volgens een vaste indeling gegroepeerd.  
Tevens geeft het werken met snappet de mogelijkheid om de ontwikkelingslijn goed te 
blijven volgen en dit met het kind te bespreken. In overleg met kinderen wordt gekeken 
aan welke doelen extra gewerkt kan worden. 
Het luisteren en overleggen met kinderen neemt een grote plaats in. De stem van de 
leerling vinden wij belangrijk. Leerkrachten nemen deel aan leerlingarena’s waarin 
gevraagd wordt naar de meningen, ervaringen en gedachtes van kinderen over het 
onderwijs in het algemeen of een specifieke onderdeel. 

 

Omschrijving van de wijze waarop de school zorgt voor goed en bekwaam personeel:  

De leerkrachten leren met en van elkaar, onder andere middels collegiale consultatie. 
Tevens zetten wij lesson study in om het onderwijs met elkaar te verbeteren. We werken in 
leerteams en beschreven de doelen en acties van elk leerteam op een verbeterbord. We 
houden acties concreet en verbeteren in kleine stappen het onderwijs en daarmee 
bekwaamt een ieder zich steeds meer.  

Om dit te kunnen waarborgen is het faciliteren van collegiale consultatie van belang. 
Ambulant personeel springt daar waar nodig is in om het leren van leerkrachten mogelijk 
te kunnen maken. Dit gebeurt tevens voor de werkdrukvermindering. Leerkrachten krijgen 
de mogelijkheid administratiedagen in te plannen of ruimte voor kindgesprekken. Op deze 
manier hebben leerkrachten daadwerkelijk de ruimte om zich bekwaam en prettig te 
voelen in het lesgeven.  

We hanteren de gesprekkencyclus zoals is vastgesteld door de KSU. Het invullen van het 
meetinstrument Kapablo gebeurt voor de leerkrachten die overstappen van startbekwaam 
naar basisbekwaam en naar vakbekwaam. De schoolleider doet flitsbezoeken in de 
groepen om inzicht te verkrijgen in het leerkrachthandelen. De ib’er doet groepsbezoeken 
n.a.v. de groepsbesprekingen. De boco’s doen groepsbezoeken n.a.v. een 
onderwijsspecifiek onderwerp, zoals bijv. rekenen.  

Tevens is er mogelijkheid voor de leerkrachten om zich individueel of in groepsverband te 
professionaliseren middels cursussen en opleidingen. 
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Veiligheid 

Beschrijving van het veiligheidsbeleid: 

Het veiligheidsbeleid behoeft een update.  

De BHV’ers hebben een up to date ontruimingsplan onlangs vastgesteld. En daarnaast is 
er een vertrouwenspersoon op school aanwezig. Door wisseling van leerkrachten heeft dit 
een echter een vacature opgeleverd.  De veiligheid van de kinderen wordt besproken 
tijdens groepsbesprekingen en ib/mt overleg. Hierin wordt afgestemd wat er nodig is voor 
veiligheid van kinderen thuis en op school.   

WE werken o.a. nauw samen met buurtteam, wijkagent en jeugdarts.  

Beschrijving van de wijze waarop de veiligheid wordt gemonitord op de school: 

We vullen jaarlijks een sociogram in per groep en de lijsten van ZIEN. Deze geven een 
beeld van de veiligheidsbeleving van de kinderen. De acties die hieruit volgen behoeven 
meer aandacht, onder andere tijdens de groepsbesprekingen.  

 

Bijschrijving van de wijze waarop het anti-pestbeleid wordt gecoördineerd: 

De gedragscoördinator heeft dit schooljaar geconstateerd dat het huidige antipest protocol 
verouderd is. Deze wordt in 2019-2020 herijkt.  

We werken met de methode vreedzame school. Deze richt zich met name op goed 
burgerschap maar ook het omgaan met conflicten wordt hierin meegenomen. Wanneer het 
gaat om pesten doen wij de interventie “van pesten naar samenwerken” en richten we een 
supportgroep op. Ook hebben wij wanneer nodig de interventie “kom op voor jezelf” 
gedaan.  

 

 

Kwaliteitszorg 

Beschrijving van de wijze waarop de school monitort of het onderwijs zo is ingericht dat de 
leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is 
afgestemd: 

Voor ontwikkelingen en het verbeteren van het onderwijs hanteren wij een jaarplan. Deze 
veranderingen komen ten goede aan het onderwijs en daarbij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. In januari en juni maakt de schoolleiding een logboek rondom de stand van 
zaken van het jaarplan. Deze wordt besproken in het team en de MR. In juni evalueert het 
team met elkaar het jaarplan en geeft input voor het nieuwe jaarplan.  

Na de toetsmomenten in januari en juni maakt de schoolleiding samen met de interne 
begeleider een verantwoordingsdocument. Punten uit deze verantwoording kunnen terug 
komen in het jaarplan of direct worden meegenomen in het jaar zelf. 
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Daarnaast zetten we tweejaarlijks een tevredenheidspeiling uit. De MR en schoolleiding 
bespreken de uitkomsten uit de peiling. Ook hieruit kunnen punten komen voor het 
schoolplan of direct worden opgepakt.  

 

Beschrijving van de wijze waarop de school verbetermaatregelen vaststelt als daar 
aanleiding toe is: 

Vaststellen en vastleggen gebeurt in het verantwoordingsdocument en jaarplan. De 
geïmplementeerde verbeteringen worden vastgelegd in kwaliteitskaarten. 
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AMBITIES 
 

Ambities tav het onderwijsprogramma: 

Naast aandacht voor de basis, om deze op orde te houden en nog meer 
te verbeteren, hebben wij aandacht voor culturele educatie. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen kunnen breder kunnen uitblinken dan alleen 
op de cognitieve vakken. Culturele activiteiten leert de kinderen de 
wereld om hen heen te ontdekken en breder te denken en te kijken.  
Onze visie is herijkt waarbij we ons richten op een breed aanbod. Het 
partnerschap rondom dans zetten we voort. Muziek en beeldend krijgen 
meer vorm binnen de school door specialisaties binnen het team.  
 

Ambities tav het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren: 

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Dit geldt voor kinderen en 
leerkrachten. Door samen te werken en te leren, blijven we ons 
pedagogisch en didactisch handelen verbeteren en verdiepen. We blijven 
inzetten op de basisvakken rekenen en lezen. Begrijpend lezen wordt 
kritisch bekeken en vraagt om een verbetering van technisch lezen en 
leesmotivatie.  
 

Ambities op het gebied van veiligheid: 

Het veiligheidsbeleid en pestprotocol vraagt een update. Ook het inzetten 
van acties n.a.v. vragenlijsten verdient meer aandacht, tijdens 
groepsbesprekingen en het professionele pedagogische gesprek.  
 
 

Ambities mbt schoolklimaat: 

Wanneer kinderen en leerkrachten een prettig schoolklimaat ervaren, is 
er meer ruimte voor leren en ontwikkeling. We willen met elkaar meer het 
pedagogische gesprek voeren om leerkracht handelen op een lijn te 
krijgen/houden. We borgen dit ook in een kwaliteitskaart, maar meer nog 
door het gesprek te blijven voeren.  
 
 

Ambities mbt leerlingparticipatie: 

Wij luisteren naar kinderen! De stem van de leerling neemt een steeds 
grotere plaats in. Kinderen kijken mee met hun eigen ontwikkeling en 
maken hier samen met leerkrachten en ouders keuzes over. Daarnaast 
wordt hun mening, ervaring en gedachte gevraagd over het onderwijs. 
Ook het geven van feedback (aan elkaar en aan de leerkracht) helpt om 
verder te komen in zowel de ontwikkeling van de kinderen als het 
onderwijs.  
 
 
 

  

 

Op de volgende wijze wordt het beleid ingezet om bovenstaande ambities te verwezenlijken: 

 
Zie jaarplan 2019-2020 
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Op de volgende wijze wordt het personeelsbeleid ingezet om de onderwijskundige ambities te 

ontwikkelen en te verwezenlijken: 

 
We gaan vanaf volgend jaar werken in leerteams. Er komen de volgende leerteams: 
-Lezen 
-Rekenen 
-Culturele educatie 
-Gedrag 
-Identiteit 
 
Een leerteam maakt met elkaar afspraken om bij elkaar te komen en koppelen elke 6 
weken hun bevindingen/resultaten terug naar het team tijdens een plenaire vergadering. 
Het leerteam draagt vervolgens zorg voor een teambrede uitvoering van de plannen. Aan 
het einde van het jaar worden bevindingen en algemeen afgestemde manier van 
leerkrachthandelen vastgelegd in een kwaliteitskaart.  
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HERIJKTE SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schoolrapport 

KBS Johannes (08KK00) 

2018-2019 

 

KBS Johannes 
Eufraatdreef 3 
3564 XZ  UTRECHT 
0302610616 
 
 
 

 



Addendum bij schoolplan 2015 – 2019 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 

2 Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

2.2 Visie 

2.3 Onderwijs en ondersteuning 

2.4 Inspectiebeoordeling 

3 Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

3.1 Deskundigheid 

3.2 Voorzieningen 

3.3 Onderwijsaanbod 

3.4 Methoden 

3.5 Fysieke ruimten 

3.6 Protocollen 

3.7 Leerkrachtvaardigheden 

4 Organisatie van de ondersteuning 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school  

4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

5 Planvorming en cyclisch werken 

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 



Addendum bij schoolplan 2015 – 2019 

 

Inleiding 

 

Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op 
onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, 
als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor 
leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk 
voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die 
in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

 

Inhoud van dit document 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit 
document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders. 

 

Rol samenwerkingsverband en school 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen 
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden 
werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en 
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen 
een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het 
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en 
afstemming met jeugdhulpverlening. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke 
ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. 
Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 
doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou 
kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een 
individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet 
alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke 
capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 

 

Totstandkoming van dit document 

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school 
heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met 
welke doelen. 
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2. Onze school & passend onderwijs 

2.1 Algemene gegevens 

Gegeven Antwoord 

Invuldatum 04 maart 2019 

Naam van onze school  KBS Johannes (08KK00) 

Onderwijstype Basisonderwijs (BAO) 

Denominatie  Rooms-Katholiek 

Naam samenwerkingsverband  Samenwerkingsverband PO Utrecht (PO2601) 

Aantal leerlingen 172 
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2.2 Visie 

Ons onderwijsconcept 

Traditioneel onderwijs 

Op onze school krijgt elk kind de rust en structuur die het nodig heeft om te leren. We geven 

daarom in alle klassen les via het Expliciete Directe Instructiemodel. Door de vaste routines in 

dit model krijgt elk kind de gelegenheid de leerstof in te oefenen en metacognitieve 

vaardigheden te leren. Hierdoor ontwikkelt een kind zelfvertrouwen en zelfinzicht.  

Wij zijn ook een Vreedzame School. Dat betekent dat we de kinderen leren om op een 

prettige manier met elkaar om te gaan. Ieder kind wordt gehoord en gezien, krijgt een stem 

en leert conflicten met anderen op te lossen. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor 

elkaar en leren open te staan voor verschillen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en uitgedaagd worden 

hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Op het gebied van rekenen, taal en lezen en 

op andere ontwikkelingsgebieden. Daarom besteden we ook tijd aan creativiteit en cultuur, 

bijvoorbeeld door muzieklessen, dans en aandacht voor identiteitsontwikkeling.  

 

 

Onze visie op passend onderwijs 

Passend onderwijs is niets anders dan góed onderwijs. Ook als een leerling een specifieke 

onderwijsbehoefte heeft, bijvoorbeeld omdat het leren van een bepaald vak moeilijker gaat of 

omdat een kind juist extra uitdaging aankan. Door zo goed mogelijk bij de behoefte van de 

leerling aan te sluiten, bieden wij passend onderwijs.  

Voor de meeste leerlingen geldt dat er voldoende deskundigheid en mogelijkheden in de 

school aanwezig zijn om hen het juiste onderwijs te bieden. Wanneer blijkt dat dit niet 

toereikend is, schakelen wij externe ondersteuning in.  
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2.3 Onderwijs en ondersteuning 

Kenmerkend voor onze leerlingen 

Onze leerlingpopulatie kenmerkt zich als een goede afspiegeling van de samenleving. De 

verbinding met elkaar zoeken vinden wij van groot belang. We bieden de kinderen rust, 

structuur en een warme omgeving.  

 

 
Sterke punten in onze ondersteuning 

Leerkrachten zijn goed in staat de onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart te brengen. 

Hierbij signaleren we zo vroeg mogelijk, i.s.m. VVE, om vanaf de start van de basisschool zo 

passend mogelijk onderwijs te bieden. 

Op school bieden wij ondersteuning aan alle kinderen die dat nodig hebben, zowel kinderen 

die moeite met de stof hebben als kinderen die de stof snel beheersen. In de laatste groep 

onderscheiden we twee groepen, meerbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. De 

meerbegaafde leerlingen krijgen ondersteuning in de klas van hun eigen leerkracht. Dit kan op 

één vak zijn waarin hij/zij uitblinkt of op meerdere. Zij krijgen 1 keer in de week een uur les 

in de Johannes Academie.  

De hoogbegaafde leerlingen krijgen intensiever les in de Johannes Academie. Dit is om hen te 

helpen bij het leren leren en plannen van hun werk.  

We hanteren op school heldere criteria voor wie deze ondersteuning passend is. Binnen onze 

school is een leerkracht opgeleid tot specialist, zij begeleidt en ondersteunt leerkrachten en 

leerlingen.   

Door het werken met Snappet zijn wij in staat de kinderen heel nauwkeurig te volgen en 

direct te differentieren waar nodig. Door het direct evalueren van de gegeven lessen en 

resultaten, kunnen we snel nieuwe doelen stellen en acties daarop inzetten. De samenvatting 

van deze dagelijkse evaluatie worden elke tien weken op papier gezet. De traditionele 

groepsplannen zijn hierdoor niet meer nodig.  

Leerkrachten bieden elkaar ondersteuning door ieders expertise in te zetten en met elkaar te 

delen, ook middels collegiale consultatie en lesson study. Daarnaast hebben wij ook 

ondersteuning bij onze leerlingenzorg van 'zien in de klas'.  

 

 
Grenzen aan onze ondersteuning 

Per leerling wegen wij af of wij de juiste ondersteuning en zorg kunnen bieden. We kunnen 

hulp bieden die past binnen de mogelijkheden van de school op dat moment. Dit heeft te 

maken met de groepsgrootte, het huidige aantal zorgleerlingen binnen een groep en de 

expertise binnen de school. 
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Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning 

Leerkrachten versterken hun leerkrachtvaardigheden door deel te nemen in leerteams om het 

onderwijsaanbod te versterken en om meer deskundigheid over het team te verspreiden.  
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2.4 Inspectiebeoordeling 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en het financieel beheer 
primair op het niveau van de standaard. Deze kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de 
school als geheel. De beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als de school daarnaast ook 
eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze laat zien, dan kan de school de beoordeling 
"goed" ontvangen. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een 
school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 
Op 2-9-2014 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie plaats. De Inspectie heeft onze 
school beoordeeld met de waardering voldoende. 
 
Punten van verbetering 

In het rapport van 2014 zijn de volgende punten benoemd: 

-De inspectie drukt de school op het hart om naast alle terechte aandacht voor een goed 

schoolklimaat de focus op leren te behouden en waar nodig verder te versterken. 

-De school dient regelmatig en met een vaste systematiek het onderwijsleerproces te 

evalueren. 

 

 
Sterke punten 

In het rapport van 2014 zijn de volgende punten benoemd: 

-De eind en tussenresultaten zijn voldoende 

-De aandacht voor een goed schoolklimaat 

-De school voert de zorg planmatig uit 

-De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie 
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3. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor onze leerlingen. In 
paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 
 

Legenda  
 

Op de school aanwezig 
 

Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
 

Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

 

3.1 Deskundigheid 

Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning 
aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze 
zijn hieronder weergegeven.  
 
Taakuren zorgfuncties 

 

Waar Deskundigheid 
Taakuren 
per jaar 

Taakuren per jaar  
/ 100 leerlingen 

 

Onderwijsassistent 1200 698 
 

Intern begeleiding 800 465 
 

Leerkrachtondersteuning 440 256 

 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier 
behoefte aan hebben.  
  

Waar Deskundigheid 
 

Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
 

Consulent passend onderwijs 
 

Creatieve therapeut 
 

Dyscalculiespecialist 
 

Dyslexiespecialist 
 

Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 
 

Gedrag / sociale vaardigheden specialist 
 

Jonge kind specialist 
 

Logopedist 
 

Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
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Ondersteuningsadviseur / gedragswetenschapper 
 

Reken-/wiskunde-specialist 
 

Taal-/leesspecialist 

 
Toelichting deskundigheid 

Binnen de school bieden wij de mogelijkheid en ruimte aan een aantal specialisten om op 

school hun ondersteuning aan te bieden. Dit gaat om een dyslexiespecialist, logopedist en 

kinderoefentherapeut.  

 

 

3.2 Voorzieningen 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte.  
  

Waar Voorziening 
 

Hoogbegaafdheidsklas (deeltijd) 
 

Voorschool 
 

Zomerschool 

 
Binnen onze school is er structureel aandacht voor signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
 
Toelichting voorzieningen 

Via de universiteit en de BSA wordt respectievelijk 'summerschool' en 'zomerschool' 

aangeboden aan onze leerlingen.  

 

 

3.3 Onderwijsaanbod 

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte 
aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in 
het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering 
van een ondersteuningsbehoefte van een leerling.  
  

Waar Onderwijsaanbod 
 

Aanbod dyslexie 
 

Aanbod executieve functies 
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Aanbod laagbegaafdheid 
 

Aanbod meer- en hoogbegaafden 
 

Aanbod NT2 
 

Brede school academie 
 

Brede school college 
 

Compacten en verrijken 
 

Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 

 
Toelichting onderwijsaanbod 

Er is specifieke aandacht bij de meer- en hoogbegaafde leerlingen; onze focus gaat uit naar 

het verbeteren van de executieve functies (zoals plannen, focussen, doorzetten) bij leerlingen 

van de Johannes Academie. Leerkrachten hebben zicht op de uitdagingen die kinderen kunnen 

ervaren. 

 

 

3.4 Methoden 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden 
voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school 
de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte.  
  

Waar Methode 
 

Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst) 
 

Aanpak gedrag(sproblemen) 
 

Aanpak motorische/fysieke ontwikkeling 
 

Aanpak sociale veiligheid 
 

Bijles (op vakinhoud) 
 

Rouwverwerking 
 

Signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafden 
 

Time-out aanpak 
 

Training sociale vaardigheden 
 

Training studievaardigheden 
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3.5 Fysieke ruimten 

De ruimten in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Verder zijn onderstaande fysieke ruimten 
binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het 
gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan 
het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken.  
 

Fysieke ruimte 

Behandelingsruimte 

Praktijklokalen/-voorzieningen keuken 

Prikkelarme werkplek of stilteruimte 

Ruimte met individuele werkplekken 

Ruimte met specifiek functies voor bewegings- en leerbehoeften of SOVA 

Ruimte voor één op één begeleiding 

Ruimte voor een time-out 

Ruimte voor les in kleine groepen 

 
Toelichting fysieke ruimten 

Ons gebouw is goed toegankelijk, we hebben een lift waar indien nodig gebruik van gemaakt 

kan worden.  

 

 

3.6 Protocollen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft 
handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in 
voorkomende gevallen.  
 

Protocol Status 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Actief toegepast 

Protocol anti-pesten Aanwezig 

Protocol dyslexie Actief toegepast 

Protocol gedrag / sociale veiligheid In ontwikkeling 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid Actief toegepast 

Protocol rouw en overlijden Aanwezig 

Protocol schorsen en verwijderen Aanwezig 

Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters Actief toegepast 

 

Veiligheid Antwoord 

Onze leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. Ja 

Onze school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en 
personeel en in de incidenten die zich voordoen. 

Ja 

Ons personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met 
elkaar en anderen omgaan. 

Ja 

Onze school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en 
afhandelen van incidenten. 

Nee 
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3.7 Leerkrachtvaardigheden 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel 
van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is 
een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling 
nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in 
hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden.  
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de 
tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven.  
 

Legenda vaardigheden 

# Aantal indicatoren 

Z Zeer zwak 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

 

Leerkrachtvaardigheden # Z O V G 

Handelingsgericht werken 14 0 % 0 % 79 % 21 % 

 

Indicator HGW Score 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van 
leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). 

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, groep en stof 
om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

Voldoende 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect daarvan op het 
gedrag van leerlingen, ouders, collega's. 

Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling 
van hun leerlingen hebben. 

Voldoende 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om passend te 
arrangeren op onderwijsbehoeften. 

Goed 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van wat wel kan 
(ondanks belemmeringen). 

Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun leerlingen. Ze 
geven hen een eigen rol en verantwoordelijkheid in het vaststellen van 
onderwijsbehoeften, leerdoelen, aanpak en het leren. 

Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en uitvoeren 
van de aanpak. 

Voldoende 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMART-doelen op 
korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde methodiek). 

Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. Er zijn 
heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 

Voldoende 

Onze leraren reflecteren samen op het eigen handelen en dat van collega's 
(denk aan intervisie, gezamenlijke les- blok en planvoorbereidingen, collegiale 
consultaties, actieonderzoek, etc) 

Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de school 
gekozen instrumentarium. 

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en ontwikkeldoelen 
voor de groep, subgroepen en mogelijk individuele leerlingen. 

Goed 

Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en ontwikkeldoelen 
en stellen deze indien nodig bij. 

Goed 
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Toelichting HGW  

Wij werken met tussenbladen om ons onderwijs en de resultaten te evalueren. Hiermee 

vervallen de groepsplannen en kunnen wij direct differentiëren en passend onderwijs bieden.  

Ons HGW cyclus ziet er als volgt uit: 

1. Begin situatie; planning start schooljaar t/m november.      

2. Evaluatie start schooljaar t/m november. Wat heb je gedaan en waarom? Wat is het effect 

hiervan? Planning november t/m januari.  

3. Evaluatie november t/m januari. Planning februari t/m april. Analyse Cito / Kijk.  

 

4. Evaluatie januari t/m april. Planning april t/m einde schooljaar.  

 

5. Evaluatie april t/m einde schooljaar. Analyse Cito / Kijk. Overdracht naar volgende groep 
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4. Organisatie van de ondersteuning 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we een 

ondersteuningsroute binnen onze school en werken we samen met externe organisaties. 

 

4.1 Ondersteuningsroute binnen de school 

Inrichting ondersteuningsroute 

Leerkracht signaleert onderwijsbehoeften en zorg van en rondom leerlingen. Dit bespreekt de 

leerkracht met de intern begeleider. Dit kan tijdens de vaste leerlingbesprekingen of 

tussentijds wanneer gewenst. De intern begeleider stelt met leerkracht een plan op of 

formuleert actiepunten. Wanneer nodig schakelt de intern begeleider externe partners in voor 

ondersteuning en meedenken rondom vervolgstappen. Indien nodig overlegt de intern 

begeleider met schoolleiding.  

 

 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning 

  
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de directie, team- of afdelingsleider, de 
intern begeleider en de leraar. 
  
  
 

Toelichting op de samenwerking met ouders 

We vinden een goede samenwerking met ouders van groot belang. We gaan regelmatig met 

ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren). Dit doen we middels vaste 

momenten, het startgesprek, rapportgesprekken, oudergesprekken. Daarnaast vragen wij 

wederzijds tijd van elkaar wanneer dat nodig is. Wanneer er zorg is rondom een leerling 

worden de ouders in deze route meegenomen volgens het handelingsgericht werken. 

Om ouders ook te betrekken bij het onderwijs op onze school organiseren we 

inloopmomenten tijdens de lessen en onderwijsinhoudelijke ouderavonden. Daarnaast 

informeren wij ouders middels nieuwsbrieven.  

 

  

 

 
Ondersteuningsteam 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam (bijv. SOT, WOT of ZOT) is 
een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig 
hebben.  
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Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de intern begeleider / zorgcoördinator en de 
jeugdhulpprofessional.  
  
  
 
 
 
Aanmeldproces 

Wanneer een kind wordt aangemeld bij onze school wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra 
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat het kind ingeschreven wordt op school.  
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een kind 
wordt er gezocht naar een passende plek. 
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de 
voorschoolse voorziening of de vorige school. 
De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij de directie. 
 

4.2 Samenwerking met kern- en ketenpartners 

Onderwijssector 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt. 
 

Onderwijssector 

Regulier basisonderwijs (bao) 

Regulier voortgezet onderwijs (vo) 

Speciaal basisonderwijs (sbo) 

Voorschool (ko) 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

 
Mogelijkheden 

Onze school is in de volgende mate bekend met de mogelijkheden die het S(B)O biedt. 
 

Mogelijkheden die geboden worden door Antwoord 

SBO Deels 

SO cluster 3 Deels 

SO cluster 4 Deels 

SO cluster 1 Ja 

SO cluster 2 Ja 

 

Keten- / Kernpartner 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties 
bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, 
gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 
om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.  
  

Keten-/kernpartner 

Consulent Passend Onderwijs 

Jeugdgezondheidzorg (JGZ) 

Leerplichtambtenaar 

Gezinswerker van het buurtteam 

GGZ / Jeugd GGZ 

Gespecialiseerde jeugdhulp 
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Logopedie 

Kinder oefentherapie 

Creatieve therapie 

Politie 

Kleuter Extra 

 
  
 
Toelichting samenwerking 

We werken nauw samen met de voorschool, welke in ons gebouw is gehuisvest.  

Tevens hebben wij via de POVO procedure in de stad Utrecht, contacten met VO rondom de 

overstap naar het VO.  

Binnen ons bestuur werken we samen met andere reguliere basisscholen. We nemen deel aan 

IB netwerk binnen het bestuur en clusteroverleggen tussen schoolleiding van verschillende 

scholen.  

Wat betreft de ondersteuning werkt de intern begeleider samen met verschillende externe 

partijen.  
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5. Planvorming en cyclisch werken 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning borgen door 

cyclisch werken in een PDCA-cyclus. Op niveau van de school leggen we dit vast in het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) en op leerlingniveau in ontwikkelingsperspectiefplannen 

(OPP). 

 

5.1 Ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en ondersteuning 
beschreven. 
De OPP’s van onze leerlingen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.  De intern begeleider is 
verantwoordelijk voor de actualisatie. 
 
Hoe houdt onze school bij of doelen uit de OPP’s worden gerealiseerd? 

Doelen worden bepaald nav de vaardigheidsscores van de cito lovs. Deze worden twee keer 

per jaar geevalueerd.  

De doelen nav onderwijsbehoeften worden twee keer per jaar geevalueerd en bijgesteld 
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FORMULIEREN 

Formulier instemming schoolplan en addendum 

 

          School:                    

 

               Adres: 

 

              Postcode / Plaats: 

 

              Brinnummer:                                          Handtekening clusterdirecteur: 

 

 

 

  De Medezeggenschapsraad van de ……………school verklaart bij deze           

  in te stemmen met het voorliggende schoolplan en addendum                                     

  van de ………………………school 

 

  voor de periode 2019 – 2021. 

 

                                              Plaats:               Utrecht, …  …  2019 

                          

                                              Naam:                

 

                                              Functie:             Voorzitter MR 

 

                                              Handtekening: 
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Formulier vaststelling schoolplan en addendum 

 

          School:                    

 

               Adres: 

 

              Postcode / Plaats: 

 

              Brinnummer:                                          Handtekening            

                                                                             clusterdirecteur/schoolleider: 

 

 

 

  Het bevoegd gezag van de KSU heeft het schoolplan en addendum van de  

 

  ………………………school  

 

  voor de periode 2019 – 2021 vastgesteld. 

 

                                              Plaats:               Utrecht, …  …  2019 

                          

                                              Naam:               J. van der Klis 

 

                                              Functie:             Voorzitter College van Bestuur 

 

                                              Handtekening: 

 

 

 


