Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere
Gegevens van de school
Naam de school: BaO de Heliotroop
Directie: Patricia Wijngaarden
Interne Begeleiding: Martine van Doorn
Bestuur: Almeerse Scholen Groep
Visie:
De leerlingen worden zo gegroepeerd, dat leerlingen die dezelfde doelen kunnen bereiken samen les krijgen (leerstofjaarklassen). Wij werken met kleinere
instructiegroepen. Het verschil in instructie zit in de basisstof, extra stof en verdiepingsstof. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en
onderwijsbehoeften van ieder kind.
We streven er naar om de groepen niet groter te laten zijn dan 30 leerlingen.
Wij zijn een kanjerschool. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. Een belangrijk product dat bij de
kanjertraining hoort is het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS).
Beschrijving van de basisondersteuning
Doelgroep
Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Alle leerlingen die
uitvallen op dyslexie

Tijdens de les wordt steeds gecheckt of het de
leerling lukt. Indien nodig worden er
aanpassingen gedaan in de grote van de tekst,
de hoeveelheid van de opdracht, de wijze van

Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?

We werken volgens de Lezen is Top manier.
Hierbij zijn er verschillende soorten
leesgroepen; waaronder een RALFIleesgroep voor onder andere leerlingen
met dyslexie.

We werken veelal samen met de PDIJ. Zij
doen onderzoek, maar begeleiden ook
leerlingen. Dit doen ze op de Heliotroop.
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instructie of de tijd die een leerling nodig
heeft.
Doelgroep

Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?

Alle leerlingen die
uitvallen op dyscalculie

Tijdens de les wordt steeds gecheckt of het de
leerling lukt. Indien nodig worden er
aanpassingen gedaan in ondersteunend
materiaal, de hoeveelheid van de opdracht, de
wijze van instructie of de tijd die een leerling
nodig heeft.
Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Er is de mogelijkheid om extra
ondersteuning buiten de groep te krijgen
van een onderwijsassistent. Deze werkt
nauw samen met de leerkracht, zodat de
hulp aansluit bij dat wat er in de klas
gevraagd wordt.
Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Voor onderzoek en advies maken we
gebruik van Passend Onderwijs.

Alle leerlingen die
uitvallen op gedrag/sociaal
emotionele problematiek

Alle leerkrachten hebben scholing gehad om
de leerlingen volgens de Kanjermethode te
begeleiden.

Het geven van de Kanjerlessen en het
gebruiken van het bijbehorende
leerlingvolgsysteem.

Wanneer leerlingen meer nodig hebben
kunnen we gebruik maken van
verschillende training van Oké op school.
Bij grotere zorgen vragen we advies bij
Passend Onderwijs en/of bespreken het in
het in het Ondersteuningsteam met de
Jeugdarts, SMW en Psycholoog.

Doelgroep

Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?

Doelgroep

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?
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Alle leerlingen die meerof hoogbegaafd zijn

Er wordt gekeken naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.
Soms kan het zijn dat een leerling minder
instructie of extra opdrachten nodig heeft.
DHH(signaleringsinstrument):
 QuickScan in groep 1-3-5
Kleuterbouw:




leerlingen worden door de leerkracht
uitgedaagd moeilijkere opdrachten te
doen, te maken e.d.
Inzet ontwikkelingsmateriaal voor Slimme
kleuters (kast gang).

Vanaf groep 3:


Compacting van reguliere stof waardoor
inzet verrijkings-materiaal mogelijk is:
 Rekentoppers
 Taaltoppers
 Plustaken

Binnen de meeste methodes zijn er
verdiepingsopdrachten.
Vanaf maart 2018 zal er een start gemaakt
worden met een groep leerlingen die
buiten de klas nog extra uitdaging gaat
krijgen.

Voor onderzoek maken we gebruik van
Passend Onderwijs.
Leerlingen die daarvoor in aanmerking
komen kunnen gebruik maken van het
Schaduwtalentenlab of Topgaaf (beperkt
aantal plaatsen per school.)
Talentenlab:
Op basis van beschikbare plaatsen, bepaald
door Passend Onderwijs Almere (POA),
kunnen leerlingen vanaf groep 5 hiervoor in
aanmerking komen. De aanmelding
hiervoor start al in groep 4.

De betreffende leerling(en) worden
besproken met de begeleider van POA. Het
moet aantoonbaar zijn dat de hulpvraag
van de leerling het basisaanbod
(compacten en verrijken) overstijgt.

Topgaaf : dit is in samenwerking met alle
voortgezet onderwijs (VO) scholen. Dit
geldt voor de leerlingen met een
HAVO/VWO advies in groep 7
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Doelgroep

Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?

Alle leerlingen met
leerachterstanden

Tijdens de les wordt steeds gecheckt of het de
leerling lukt. Indien nodig worden er
aanpassingen gedaan in ondersteunend
materiaal, de hoeveelheid van de opdracht, de
wijze van instructie of de tijd die een leerling
nodig heeft.
Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Er is de mogelijkheid om extra
ondersteuning buiten de groep te krijgen
van een onderwijsassistent. Deze werkt
nauw samen met de leerkracht, zodat de
hulp aansluit bij dat wat er in de klas
gevraagd wordt.
Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Voor onderzoek en advies maken we
gebruik van Passend Onderwijs.

Er is binnen de school veel aandacht voor de
uitbreiding van de woordenschat en taal in
het algemeen. Leerkrachten corrigeren indien
nodig, leggen woorden uit en gaan moeilijke
woorden niet uit de weg. Dit komt gedurende
de hele dag aan bod.

Er is de mogelijkheid om extra
ondersteuning buiten de groep te krijgen
van een onderwijsassistent. Deze werkt
nauw samen met de leerkracht, zodat de
hulp aansluit bij dat wat er in de klas
gevraagd wordt.



Doelgroep

Alle leerlingen met lichte
taal-spraakproblemen

Arrangementen extra ondersteuning binnen onze school

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?
Contact (intern begeleider (IB’er) of
leerkracht) met behandelende
logopedisten
 Incidenteel: tijdelijk ambulante
begeleiding voor leerlingen die
instromen vanuit het Taalcentrum
 Praatmaat groep: screening en
logopedische behandeling in school
 Wijkteam/JGZ
 Audiologisch centrum = Kentalis
(peuterspeelzaal-plaatsen, vnl. voor
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS))
Samenwerking met Viertaal; via Passend
Onderwijs Almere (POA)
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Doelgroep

Welke begeleiding en ondersteuning geef je
de leerlingen in de lessen? (aandacht en tijd)

Welke voorzieningen heeft de school voor
alle leerlingen zowel in als buiten de
lessen? (ondersteuningsstructuur)

Alle leerlingen die ernstige
taal-spraakproblemen
hebben

Tijdens de les wordt steeds gecheckt of het de
leerling lukt. Indien nodig worden er
aanpassingen gedaan in ondersteunend
materiaal, de hoeveelheid van de opdracht,
de wijze van instructie of de tijd die een
leerling nodig heeft.

De leerlingen krijgen 2 keer per week
ondersteuning buiten de groep. 1 keer
individueel en 1 keer in een klein groepje.

Er is binnen de school veel aandacht voor de
uitbreiding van de woordenschat en taal in
het algemeen. Leerkrachten corrigeren indien
nodig, leggen woorden uit en gaan moeilijke
woorden niet uit de weg. Dit komt gedurende
de hele dag aan bod.

Welke ondersteuning -expertise bieden we
samen met partners? En wie zijn dat in
jullie geval?
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Grenzen van onze ondersteuning:
 De leerling kan in een groep zelfstandig functioneren op een manier die passend is bij de leeftijd;
 De leerling is zindelijk;
 De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig die het lesgeven belemmert. Onder therapeutische omgeving wordt een omgeving bedoeld waarin niet het
onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat (extreme behoefte aan structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch‐sociale
ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen);
 De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de school en verstoort niet het welzijn en de voortgang van andere leerlingen;
 Leerlingen moeten binnen de grenzen van het medisch protocol van de scholengroep ondersteund kunnen worden;
 de (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om zich leerstof en vaardigheden binnen de basisondersteuning eigen te maken.
Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze mogelijkheden zijn echter beperkt. De groepssetting bij ons op school is
regulier, waardoor de mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Ons onderwijs biedt onvoldoende aansluiting bij leerlingen die door hun problematiek aangewezen zijn
op onderwijs in kleine groepen of in de lessen dagelijks individuele begeleiding nodig hebben.
Drie basisaspecten spelen hierbij een belangrijke rol:
 het welbevinden van de leerling, oftewel: is de leerling (nog) gelukkig op school?
 ontwikkeling van de leerling; is er nog groei mogelijk in de leerontwikkeling en/of sociaal emotionele ontwikkeling?
 belasting van de groep: kan de leerkracht voldoende aandacht geven aan de overige leerlingen van de groep, of worden andere leerlingen in de groep belemmerd
in hun ontwikkeling?
Daarnaast hanteren wij de volgende uitgangspunten om te bepalen of ons onderwijs voldoende aansluiting biedt:
 De draagkracht van een groep is bepalend of de leerling geplaatst kan worden.
 De leerling moet zindelijk zijn.
 De leerling moet zelfstandig kunnen functioneren in een groep van 30 leerlingen, waarbinnen voortdurende individuele begeleiding onmogelijk is.
 De leerling is niet afhankelijk van een therapeutische omgeving.
 (hieronder verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet het onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat.
Hierbij valt te denken aan extreme behoefte aan structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch‐sociale ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of
gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen).
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Onze teamleden zijn niet medisch geschoold. Wanneer een medewerker van school medicatie toe moet dienen dan moet door ouders een verklaring worden
getekend.
De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het welzijn en de voortgang van andere leerlingen.
Van ouders verwachten wij openheid van zaken. Een goede samenwerking vinden wij belangrijk. Mocht er een onderzoek plaatsvinden dan delen ouders de
resultaten van het onderzoek met de school in het belang van hun kind en de voortgang van de ontwikkeling van het kind. Mocht dit niet gebeuren, dan is de
school niet meer verantwoordelijk voor de voortgang en wordt ouders verzocht een passende school voor hun kind te zoeken.

Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is belangrijk voor ons. De motivatie van leerlingen om hieraan bij te dragen is essentieel. Sommige leerlingen hebben
ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, wordt
er naar een andere reguliere school gezocht. Mocht het nodig zijn dat de leerling in aanmerking komt voor speciaal (basis)onderwijs dan wordt in een
toelaatbaarheidsoverleg met POA naar een passende onderwijs plek gezocht en wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.
Almeerse afspraak:
Met alle besturen van de basisscholen in Almere is een afspraak gemaakt dat alleen in de zomerperiode een overstap gemaakt kan worden naar een andere basisschool.
Minimaal 2 maanden voor de zomervakantie moeten nieuwe ouders zich aanmelden bij onze school, zodat wij rekening kunnen houden met een eventuele plaatsing.
Uitzonderingen zijn verhuizingen of een vertrouwensbreuk tussen medewerkers van een school en ouders.

