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Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waarin de school 

beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden 

heeft. Onze school hanteert een format voor het SOP dat de samenwerkende schoolbesturen van 

Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verantwoording van het SOP gebeurt in het 

jaarverslag van onze school en het bestuursverslag van de stichting Amsterdams Oecumenische 

Scholengroep (AMOS).  

A. Contactgegevens school 
Naam Dr. Rijk Kramerschool 

Straat + huisnummer Nassaukade 124 / van Oldenbarneveldtstraat 42 

Postcode en plaats 1052 EC / 1052 KC AMSTERDAM 

Brinnummer 13MS 

Telefoonnummer (algemeen) 0206820837/ 0206821601 

E-mailadres (algemeen) info@rijkkramerschool.nl 

  

B. Onderwijskundig concept van de school 
B.1 Visie van stichting AMOS  
Wij werken hard aan bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend 

Onderwijs gaat over goed onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig 

heeft, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden op 

alle scholen. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen 

met anderen. En als we de benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met 

ouders op zoek naar een plek in de buurt waar dat wel lukt. 

B.2 Visie van de school 
We willen een school zijn waar kinderen graag komen en waar hun cognitieve, creatieve en 

sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.  De school heeft een 

gestructureerd zorgsysteem voor de begeleiding van leerlingen en de begeleiding door 

verschillende personen is op elkaar afgestemd, zowel in de planning als in de uitvoering. We 

werken handelingsgericht. Dit betekent dat de leerkracht het proces van handelingsgericht werken 

(HGW) uitvoert in de praktijk, ondersteund door de intern begeleider. Leidend voor dit dagelijks 

handelen zijn de vier begrippen waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. Hierdoor zijn er 

bijvoorbeeld in de afgelopen schooljaren weinig leerlingen verwezen naar S(B)O’s (zie tabel op, bij 

onderdeel D. Feiten en aantallen). 

C. Waarde en Trots 
De school wordt gekenmerkt door: 

 Betrokken, veelal hoogopgeleid en enthousiast team. Het team werkt oplossingsgericht; 

 Het team heeft hoge verwachtingen van zichzelf en is ambitieus ten aanzien van te bereiken 
resultaten op school-, team- en leerling niveau; 

 Het team heeft ook hoge verwachtingen van de leerlingen en is ambitieus ten aanzien van de 
te bereiken resultaten; 

 Onder het team wordt gebruik gemaakt van Amsterdamse lerarenbeurs en door de school de 
scholenbeurs (stedelijk beleid); 

 Grote ouderbetrokkenheid; 
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 Hoge tevredenheid van ouders, team en leerlingen met de school; 

 De goede samenwerking met specialisten en externen. 
 

D. Feiten en aantallen 
Voor het vormgeven van passend onderwijs is het van belang dat we goed zicht hebben op onze 

populatie. Hoeveel leerlingen stromen jaarlijks uit naar het speciaal (basis) onderwijs? Hoeveel 

leerlingen krijgen extra ondersteuning? Wat verstaan we onder de onderwijsbehoefte van onze 

leerlingen? Dat is in dit hoofdstuk vermeld.  

D.1 Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO  
Aantal leerlingen naar Schooljaar 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

SBO  1 2  

SO cluster 1     

SO cluster 2     

SO cluster 3     

SO cluster 4  1   

 

D.2 Extra ondersteuning binnen de basisschool  
Aantal leerlingen Schooljaar 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

lln. met LGF cluster 1     

lln. met LGF cluster 2    2 

lln. met LGF cluster 3 1 1 1 (1*) (1*) 

lln. met LGF cluster 4 4 3   
lln. met ind. arrangement   3 4 

groepsarrangementen    1 

 

Cluster 1: Blind of slechtziendheid 

Cluster 2: Doof, slechthorend, taalontwikkelingsstoornis 

Cluster 3: Langdurig ziek, lichamelijk beperkt (LG), ZMLK, Down Syndroom 

Cluster 4: Gedrags- en/of psychiatrische problematiek 

* gast-leerling voor 1 dag per week 

E. Basisondersteuning 
Passend onderwijs gaat om dat wat de school standaard hoort te verzorgen en wat er aan extra 

ondersteuning geboden kan worden. Wat de school standaard verzorgt, heet binnen passend 

onderwijs “basisondersteuning”. Hieronder valt het aanbod en begeleiding van de leerkracht in de 

klas, het is de wijze waarop school de onderwijskwaliteit bewaakt, de werkwijze van school als 

bijzondere zorg nodig is (incl. protocollen) en alle lichte vormen van bijzondere begeleiding. In dit 

hoofdstuk staat beschreven hoe de inspectie hierover oordeelt, hoe de school er zelf tegenaan kijkt, 

hoe het personeel ingezet wordt en hoe de onderwijskwaliteit bewaakt wordt.  

E.1 Beoordeling van inspectie ‘oude inspectiekader’ 
Link op naar de beoordeling van inspectie: 
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/3002?pagina=1&zoekterm=13MS  
Rapport 4 november 2013 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. Rijk Kramerschool op de 
onderzochte onderdelen geheel op orde is.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die 
reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 

Algemeen De Dr. Rijk Kramerschool gebruikt in groep 3 tot en met 8 een 

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/3002?pagina=1&zoekterm=13MS
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samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures 
om de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. In groep 1 
en 2 vinden in aanvulling daarop gestructureerde observaties van de taal- 
en rekenontwikkeling van de leerlingen plaats. De ontwikkeling van alle 
leerlingen wordt zodoende systematisch gevolgd. De Dr. Rijk Kramerschool 
heeft een gestructureerd zorgsysteem voor de begeleiding van leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften. Er zijn afspraken gemaakt over de 
signalering van de zorgleerlingen en de uitvoering van de zorg vindt op een 
planmatige manier plaats. In de administratie is te zien dat zorgleerlingen 
in het begin van hun schoolloopbaan worden gesignaleerd en consequent 
en doelgericht begeleid worden, aan de hand van een plannend aanbod. 
Een aantal leerlingen wordt zowel binnen als buit de groep begeleid. De 
begeleiding door verschillende personen is op elkaar afgestemd, zowel in 
de planning als in de uitvoering. De groepsleerkracht is hierbij 
eindverantwoordelijk. Positief te benoemen is dat ook voor leerlingen met 
meer dan gemiddelde capaciteiten de signalering vroegtijdig plaatsvindt 
aan de hand van afgesproken criteria. Deze leerlingen krijgen een passend 
aanbod, zowel binnen als buiten de groep. Een ander positief punt in de 
uitvoering van de zorg is dat er binnen de school expertise aanwezig is op 
verschillende gebieden (rekenen, taal/lezen, gedrag, meerbegaafdheid, 
jonge kind, Down-leerlingen) en dat deze efficiënt benut wordt. De 
inspectie beoordeelt dan ook de signalering van zorgleerlingen en de 
planmatige uitvoering van de zorg op de Dr. Rijk Kramerschool als goed.  
 
Legenda:  

1. slecht 
2. onvoldoende 
3. voldoende 
4. goed 
5. niet te boordelen 

 

Ontwikkelpunt(en) De school kan zich nog verder ontwikkelen in de analyse die voorafgaat 
aan het formuleren van de doelen voor de leerlingenzorg en de evaluatie 
ervan. 
  

Indicatoren m.b.t. specifieke leerling ondersteuning  

8. Zorg 

8.1  signalering zorg 4 

8.2  op basis van analyse bepalen aard van de zorg 3 

8.3  de school voert de zorg planmatig uit 4 

8.4 evalueren van de effecten van de zorg 3 

9. Kwaliteitszorg 

9.1  de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie 3 

9.2 de school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen 3 

9.3  de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 3 

9.4  de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 4 

9.5  de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 4 

9.6  de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde 
onderwijskwaliteit  

4 

Datum van vaststellen door inspectie 17-09-2013 
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E.2 Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school) 
Vanuit onze visie op het realiseren van onderwijs op maat hebben we de afgelopen jaren veel 
uitgangspunten van HGW ingevoerd. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze, wat betekent 
dat we als school nooit uit ontwikkeld zijn omdat we ons zien als een lerende organisatie. Hierdoor 
zijn bijvoorbeeld de gesprekken over leerlingen actiegericht en blijven we niet hangen in labelen.  
Bovendien evalueren wij jaarlijks het SOP als onderdeel van onze kwaliteitszorg. Waar nodig is stellen 
wij deze dan bij. Wij delen het SOP vervolgens met de inspectie en zetten hem op de website van de 
school. 



  

Zelfbeoordeling Dr. Rijk Kramerschool 
mee eens 

In 

ontwikkeling 

beginfase 

In 

ontwikkeling  

volop  

mee bezig 

oneens 
(Externe) hulp 

bij nodig 
n.v.t. 

Nemen we mee in schoolplan / 
jaarplan,  

in schooljaar… 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van 

leerlingen gedurende de gehele schoolse periode. 

 
x       

De school is in staat om leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte op verschillende leergebieden en de 

sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te signaleren. 

 

x  x    
2016-2019   
Meer/hoogbegaafdheid scholing Novilo 

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige 

leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde 

problemen/dyscalculie, medisch handelen en  sociale veiligheid. De 

protocollen worden toegepast. 

 

x  x    
2016-2018 Protocol Dyscalculie 
 

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur 

binnen de school ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders. x  x    2016-2018Ondersteuningsteam 

De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te 

arrangeren of te verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare 

doelen stellen, planmatig uitvoeren en gerichte evalueren centraal 

staat. 
x  x    2016-2018 Borging HGW/ kwaliteitszorg 

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te 

zetten, sociaal emotionele problemen van leerlingen klein te houden 

of zodanig te begeleiden dat zij kunnen (blijven) profiteren van het 

onderwijsaanbod. 
x       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar 

waar het leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft. x       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, 

gericht op het realiseren van een doorgaande lijn en een warme 

overdracht van de leerlingen naar de basisschool. x       

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere 

basisschool of SBO/SO is er sprake van zorgvuldige overdracht van de 

leerling (-gegevens) naar de andere school. x       

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals 

jeugdhulpverlening, het S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren 

van extra ondersteuning, de onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om 

leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, waardoor zij zich 

kunnen blijven ontwikkelen.  

x       



E.3 Onze werkwijze en ondersteuningsroute 
De procedure voor het bieden van ondersteuning aan kinderen noemt men in het onderwijs “de 

ondersteuningsroute”. De is onder te verdelen in vijf fasen.  

Fase 1: Vroeg signaleren  

De route begint al voordat het kind op school komt. Dan al moet er zicht zijn op bijzondere 

ondersteuningsbehoeften. Als een kind ingeloot of automatisch geplaatst wordt in het kader van het 

toelatingsbeleid moet de school direct na die loting intakegesprekken voeren om zo te kijken of er 

voor een kind bijzondere ondersteuning nodig is. Als het kind een bepaalde ondersteuning nodig 

heeft en de school het niet kan bieden, zoekt de school samen met het bestuur naar een alternatief 

binnen de stichting en of bij andere scholen in de buurt. .Als men verwacht dat het kind in eerste 

instantie beter kan starten in het speciaal (basis)onderwijs, wordt de onderwijsadviseur van het 

samenwerkingsverband ingeschakeld. Het komt voor dat ouders niet alles vertellen tijdens de intake 

en problemen al snel zichtbaar worden vanaf de eerste schooldag. In dat geval trekken leerkracht en 

intern begeleider meteen aan de bel bij de adviseur passend onderwijs. Gezamenlijk wordt dan met 

ouders gekeken wat er moet gebeuren om tot de juiste begeleiding te komen.  

Fase 2: Leerkracht geeft ondersteuning op maat  

Als het kind eenmaal op school zit, zal de leerkracht zorgen voor een passend aanbod in de klas op 

basis van eigen vaardigheid en overleg met andere collega’s. De leerkracht beschrijft de organisatie 

van de ondersteuning in een groepsplan en soms in een individueel plan. De leerkracht blijft altijd 

verantwoordelijk voor het kind in het verdere proces en neemt het initiatief voor de te zetten 

stappen. Er zijn drie geplande oudergesprekken per jaar waarin de ontwikkeling van het kind wordt 

besproken. Tussentijds kan dat ook als het nodig is, en zeker als de leerkracht over een specifieke 

aanpak wil spreken.  

Fase 3. De leerkracht heeft advies nodig  

De leerkracht geeft bij de intern begeleider aan dat ondanks allerlei pogingen de gewenste 

ontwikkeling achter blijft. Er wordt een overleg gepland met de ouder(s). De intern begeleider, 

ouder(s) en leerkracht stellen in een gesprek vast wat er nodig is om de juiste ondersteuning te 

kunnen bieden. De leerkracht kan het initiatief nemen om de ontwikkeling van een kind aan te 

kaarten, maar het initiatief kan ook door de intern begeleider genomen worden tijdens een 

groepsbespreking of observatie. Ook ouders kunnen dat initiatief nemen. Hoe het ook zij, de 

leerkracht blijft verantwoordelijk voor het zoeken naar de juiste ondersteuning van het kind en het 

contact met de ouder(s). De aanpak wordt opgenomen in het groepsplan en soms in een individueel 

plan. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om in deze fase te starten met het groeidocument, 

maar dat is in deze fase nog niet verplicht.  

Fase 4. Ondersteuningsteam bijeen, start groeidocument  

Als fase 3 onvoldoende effect heeft, roept de intern begeleider een ondersteuningsteam bijeen. In 

het ondersteuningsteam zitten in ieder geval de schooldirecteur, intern begeleider, betrokken 

leerkracht, relevante deskundige(n) en de ouder(s). De schooldirecteur kan per situatie vaststellen 

wie nog meer aansluiten bij het ondersteuningsteam. Zo maakt de directeur een inschatting of de 

adviseur passend onderwijs ingeschakeld moet worden. Dat heeft vooral te maken met de 

complexiteit van de ondersteuningsbehoefte en de wijze waarop het contact met ouders verloopt. 

Als dat contact stroef of slecht verloopt, is het aan te raden om de adviseur passend onderwijs te 

betrekken. Verder kunnen nog aanschuiven: de begeleider passend onderwijs (BPO), een 

schoolpsycholoog, schoolarts, jeugdzorg, leerplicht, specialisten uit het speciaal (basis)onderwijs, 

schoolmaatschappelijk werk, wijkagent. Een nieuwe stedelijke functie is die van ouder- en kind 

adviseur. Deze persoon is voor de school degene die de hulpverlening coördineert als de thuissituatie 

om aandacht vraagt of zorgelijk is. De ouder- en kind adviseur kan ook een rol spelen in het 
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ondersteuningsteam van onze school. Het ondersteuningsteam blikt terug op voorgaande fasen in de 

ondersteuningsroute. Van daaruit wordt bekeken welke stappen gezet moeten worden en wie daarin 

wat doet. Dit is dus ook de fase waarin school verplicht is te starten met het groeidocument. 

Voorgaande plannen worden in het groeidocument opgenomen.  

Als het ondersteuningsteam over voldoende informatie omtrent de onderwijsbehoefte beschikt, stelt 

het ondersteuningsteam vast:  

a) of de school het kind zou moeten kunnen begeleiden; 

b) of er nog andere mogelijkheden zijn voor in de klas;  

c) of extra ondersteuning aan de orde is.  

Ondersteuning die uit deze fase voortvloeit, kunnen we achteraf als “extra ondersteuning” 

verantwoorden, tenzij het ondersteuningsteam constateert dat bepaalde interventies in de 

voorgaande fasen niet zijn benut. Als extra ondersteuning nodig is, wordt bekeken welke 

arrangementen de school heeft en welke arrangement voldoet aan de onderwijsbehoefte van het 

kind. De uitvoering en bijstelling van het groeidocument kan alleen met toestemming van de ouders 

starten. Ook tijdens de uitvoering worden ouders nauw betrokken. Als er onvoldoende zicht is op de 

onderwijsbehoefte, zal het ondersteuningsteam het voorstel doen om een onderzoek te laten doen 

dat leidt tot een handelingsgerichte diagnose. De directeur kan hiertoe besluiten na instemming van 

de ouders.  

Fase 5. Overplaatsing naar een andere school  

Het kan zijn dat de ondersteuning in de klas aangevuld met extra ondersteuning niet voldoende is 

waardoor de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Als de juiste ondersteuning niet geboden kan 

worden, zal de onderwijsadviseur van het samenwerkingsverband om advies worden gevraagd. Dat 

kan alleen met een groeidocument waaruit blijkt dat de voorgaande fasen zijn doorlopen en er dus 

van alles is geprobeerd. In deze fase moet de directeur de adviseur passend onderwijs betrekken. 

Ook ouders hebben hun deel van het groeidocument ingevuld. Als ouders dat niet willen doen, dan 

kan school besluiten om een onvolledig groeidocument naar de onderwijsadviseur te sturen. Er 

kunnen ook omstandigheden zijn waardoor die overplaatsing met grote spoed moet plaatsvinden. In 

dat geval wordt de noodprocedure gestart door een aanvraag te doen bij de stedelijke coördinator 

noodprocedure. Deze coördinator heeft de mogelijkheden om een spoedplaatsing te realiseren. 

F. Analyse Extra Ondersteuning 
In sommige gevallen is de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend. Samen met ouders 

en eventueel deskundigen bekijkt school dan welke extra ondersteuning nodig is en wat er geboden 

kan worden. Dat kan in de klas of buiten de klas zijn. Het kan met behulp van extra expertise, 

speciale leerkrachten, onderwijsassistenten en materialen. Het is een aanvullend aanbod op de 

reguliere aanpak van de leerkracht. We onderstrepen het woord ‘aanvullend’, omdat dat wat de 

leerkracht biedt nooit los mag staan van het arrangement. In dit hoofdstuk beschrijven we welke 

factoren daarbij belemmerend of juist stimulerend kunnen werken en welke arrangementen de 

school kan bieden. 

Omstandigheden Stimulerende factoren  Belemmerende factoren 

Gebouw 

 

VOB:  

 Lift (toegankelijk tot 1
e
 verdieping, 

zolder niet) 

 Toegankelijk voor invalide 

 Meerdere rustige werkplekken buiten 
de klas 

NAS:  

 Geen lift, niet toegankelijk voor invalide 

 Gehorig gebouw 

 Weinig rustige werkplekken buiten de klas  
 
VOB:  

 Kleine lokalen 

 Smalle gangen 
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Aandacht en tijd 

 

 7 ondersteuners met ca. 22 uur in 
totaal (dit is mede mogelijk door de 
groepsgrootte) 

 Groepsgrootte 

 (Leerling)ondersteuners en intern 
begeleiders vallen in bij kortdurend verlof, 
waardoor begeleiding wegvalt 

Schoolomgeving  

 

 beschikbaarheid vaste ketenpartners in 
directe omgeving 

 

 veel cultureel aanbod in directe 
omgeving 

NAS:  

 Drukke verkeerssituatie voor uitgang/ingang 
school 

VOB: 

 Midden- en bovenbouw hebben extern 
schoolplein 

Leerling populatie 

 

 Weinig gedrag- en leerproblematiek  

Teamfactoren 

 

 “Open” leergierige professionele 
houding 

 Oplossingsgericht, positief team 

 

Leerkrachtfactoren  

 

 Veel verschillende expertises/ talenten 
en grote inzet 

 

 

Wijkgerichte 

samenwerking 
 IB netwerk scholen Westerpark 

 Voorschool 
 

 

Mogelijkheden inzet 

extra ondersteuning 
 ZZP’ers, in dienst voor arrangementen  

 KIES training 

 kindercoach 

 logopediepraktijk 

 psychotherapie praktijk 
 

 

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de 

school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 

Binnen de school is interne begeleiding, (leerling)ondersteuners en 
ambulante begeleiders beschikbaar 
   
 

Welke vaste ketenpartners kent de school, 

wanneer het gaat om leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften?  

School geeft de voorkeur aan een aantal 

vaste ketenpartners met wie goede 

samenwerking bewezen is. 

 OuderKindTeam (OKT) inclusief de 
OuderKindAdviseurs (OKA)  

 Begeleider Passend Onderwijs (BPO) 

 Viertaal Ambulant begeleider (AB)  

 De Bascule 

 Opvoedpoli  

 ABC onderwijsadvies bureau 

 Zien in de Klas  
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G. Ontwikkeling en ambities 
Binnen de basiskwaliteit en ondersteuning streeft de Dr. Rijk Kramerschool naar de volgende 

ontwikkelpunten: 

 De basisvaardigheden voor het kunnen voeren van HGW zijn bij het team op basisniveau; 

 Verdere doorvoering van HGW onder het gehele team;  

 Afstemming van de pedagogische- en didactische werkwijzen tussen de locaties, maar ook op  

bouw- en teamniveau; 

 Vergroten van de expertise en vaardigheden bij het team m.b.t. meer/ hoogbegaafdheid; 

 Vergroten van de expertise en vaardigheden bij het team m.b.t. het omgaan met 

overschrijdend gedragsproblematiek in de groep; 

 Transparante routing van taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de zorgstructuur; 

 Leerlingen hebben ruimte om actief medesturing te geven aan hun ontwikkeling en vorming; 

 Dyscalculie beleid. 

 

Voor verdere details en informatie verwijzen wij naar ons schoolplan Dr. Rijk Kramerschool (2016-

2020) en het jaarplan 2016-2017. 

H. Grenzen aan het onderwijs 
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend 
onderwijs. Duiding, beargumentering, alternatieven.  
Om passend onderwijs aan te kunnen bieden, hanteert de Dr. Rijk Kramer de volgende grenzen 
dan wel eisen aan (toekomstige) leerlingen: 

 (Toekomstige) leerling moet zindelijk zijn, tenzij er sprake is van een handicap. In het 
laatste geval treden we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s); 

 De intellectuele capaciteiten van de (toekomstige) leerling moet toereikend zijn om de 
leerstof van minimaal referentieniveau 1F te kunnen volgen; 

 Indien de (toekomstige) leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt er nog steeds 
verwacht dat deze leerling in staat is om in een groep mee te doen;  

 Mocht een (toekomstige) leerling extra ondersteuning nodig zijn, moet deze grotendeels 
binnen de school uitvoerbaar zijn. Binnen school is het mogelijk om externe hulp van een 
ambulant begeleider of een deskundige in te schakelen(of hen te consulteren); 

 (Toekomstige) leerling van een andere basisschool waarvoor een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O is afgegeven, wordt niet op onze school 
toegelaten; 

 Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Gedrag wordt grensoverschrijdend 
wanneer er sprake is van onprettig en ongewenst gedrag richting anderen. Dit kan zich 
uiten op een fysieke grensoverschrijdende manier (zoals knijpen en slaan), een psychische 
grensoverschrijdende manier (zoals pesten) of een seksuele grensoverschrijdende (zoals 
aanraken of seksuele intimidatie). Wanneer de ernst van de situatie vraagt om directe 
overplaatsing/verwijzing van een leerling wordt de noodprocedure in gang gezet.  

 Indien de ouders/ verzorgers besluiten om ondanks het advies van de basisschool niet mee 
te werken aan onderzoek/overplaatsing/hulpverlening/enz., volgt er een gesprek met 
ouders, leerkracht, ib-er, mogelijk een lid van het ondersteuningsteam (orthopedagoog) en 
de directeur. In dit gesprek worden de grenzen ten aanzien van de begeleiding aan de 
ouders duidelijk gemaakt. De afspraken worden vastgelegd en ondertekend. 
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Bijlage 1: Stroommodel besluitvorming plaatsing van een (toekomstige) leerling met specifieke 

behoeften op onze school. 

 

Fase 1: Aanmelding 
Aanmelding door de ouders bij de directie van de school: 

 Gesprek met de ouders 

 Toelichting visie van de school 

 Toelichting procedure 

 Schriftelijke toestemming van de ouders om informatie op te vragen. 

Fase 2: Informatie verzamelen 
Gegevens opvragen bij bijvoorbeeld: 

 Huidige school 

 Onderwijsbegeleidingsdienst 

 MKD, zorginstellingen en dergelijke 

 Zorgcircuit 

 Medisch circuit 

Fase 3: Informatie bespreken 
Binnengekomen informatie wordt bestudeerd en besproken door de directie, 
Interne begeleider(s) groepsleerkracht(en) en eventueel door het ondersteuningsteam. 
Er kan besloten worden het kind te observeren binnen de huidige school, de voorschool of kinderdagverblijf.  

Fase 4 Inventarisatie 
Er wordt verslag uitgebracht naar het ondersteuningsteam Er wordt doorgenomen wat de hulpvragen van de 
leerling zijn. Het team bespreekt welke vaardigheden we in huis hebben en waar we hulp bij nodig hebben.  
Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht: 
 
 Wat vraagt het 

kind? 
Mogelijkheden 
van de school 

Onmogelijkheden 
Van de school 

Mogelijke 
oplossingen 

Pedagogisch 
 

    

Didactisch 
 

    

Kennis en 
vaardigheden van 
de lkr. 
 

    

Organisatie: 
School en groep 
 

    

Gebouw/ 
Materieel: 
 

    

Medeleerlingen 
 

    

Ouders 
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Fase 7: Eindgesprek 

Gesprek met ouders waarbij het besluit van de school wordt besproken: 
 Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van alle middelen, 

ondersteuning, inzet aanvullende formatie, onderwijsleerpakket, aanpassing aan gebouwen e.d. 
 Voorlopige/ tijdelijke plaatsing: alleen wanneer er sprake is van een observatieplaats als niet 

onmiddellijk duidelijk is of plaatsing succesvol kan zijn 
 Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat het kind 

niet geplaatst kan worden. De afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en aan ouders overhandigd. 
Met de ouders wordt naar alternatieven gezocht (zorgplicht) 

Fase 6: Besluitvorming 

De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en de 
mogelijkheden om een verantwoord onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met 
de ondersteuningsmogelijkheden (materieel als immaterieel) die geboden kunnen worden. Tot plaatsing kan pas 
worden overgegaan als alle faciliteiten gerealiseerd zijn. 

Informeren van het bestuur en eventueel inspectie. 

De directie neemt de uiteindelijke beslissing. 

Fase 5: Overwegingen 

De school onderzoekt op basis van het bovenstaande schema welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke 
ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. 

 Aanpassing van de gebouwen (pas als de volledige verbouwing is afgerond kan het kind geplaatst 
worden) 

 Onderwijs leerpakket 
 Vervoer 
 Aanvullende formatie 
 Ondersteuning qua expertise (SBO, zorginstelling e.d.) 
 Evt. kan besloten worden tot een wenperiode 


