
                                                   



 
BASISPRINCIPES JENAPLAN 
 

1. Elk mens is uniek; met eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn. 

2. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal 
milieu, religie of levensbeschouwing het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die in 
ieder geval wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en 
gerichtheid op sociale rechtvaardigheid.   

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig met 
andere mensen,  met de zintuiglijke waarneembare en de niet zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid. 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoonlijkheid erkend en waar mogelijk ook zo benaderd 
en aangesproken. 

5. Elk mens wordt als een cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. 

6. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ieders onvervangbare waarde en 
waardigheid respecteert. 

7. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling. 

8. Mensen moeten werken aan een samenleving, waarin rechtvaardig, vreedzaam en 
constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 

9. Mensen moeten werken aan een samenleving, die respectvol en zorgvuldig de aarde en 
wereldruimte beheert. 

10. Mensen moeten werken aan een samenleving, die de natuurlijke en culturele hulpbronnen 
in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 

11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt 
door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 
samenleving tot (ped)agogische uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 
kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen 
worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van personen en samenleving. 

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische 
middelen. 

15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de 
basisactiviteiten:  gesprek, spel, werk en viering. 

16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats. 

17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 
begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het 
initiatief van de kinderen zelf een belangrijke rol. 

18. In de school neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in, met als basis ervaren, 
ontdekken en onderzoeken, alleen en in groepen. 

19. In de groep vinden gedrags- en prestatiebeoordelingen  van een kind zoveel waar mogelijk 
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar. 

20. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. 
Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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Voorwoord  
Elke vier jaar stelt Kindcentrum de Hoeve een nieuw strategisch meerjarenplan op. Het 
ondersteuningsplan dat nu voor u ligt, is daar een onderdeel van. De afspraken die zijn vastgelegd in 
het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband Zeeluwe, zijn meegenomen in dit plan. 

Om kinderen voor te bereiden op de wereld van vandaag en die van de toekomst, is het nodig om de 
buitenwereld naar binnen te halen of op ontdekking te gaan in die wereld. Dat doen wij o.a. door het 
aanbieden van wereldoriëntatie in projectvorm. Daarnaast gebruiken wij voor ons Jenaplanonderwijs, 
moderne methoden en bronnenboeken, waardoor we in staat zijn een rijke leeromgeving te bieden. 
De leeromgeving en de schoolcultuur bepalen voor een groot deel de continue verbetering in de 
afstemming in de groep en aan het individuele kind.  

We werken doelgericht op alle niveaus in de organisatie onder andere met behulp van Kanban. Dit is 
een instrument om gedeelde beleving en draagvlak in een team te realiseren waardoor 
veranderonderwerpen verantwoord worden door alle medewerkers.  

We hopen met dit ondersteuningsplan inzicht te geven in onze handelingswijze, ambitie en 
organisatiestructuur.  

Namens het team van de Hoeve,  

 

Het ondersteuningsteam 
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1. Inleiding 
Kinderen leren vanuit betrokkenheid, nieuwsgierigheid en welbevinden. Ieder kind heeft een 
groeidrang, een open blik naar de wereld en een honger om alle zintuigen te gebruiken. Dit is een 
drang waardoor kinderen hun mogelijkheden leren verkennen en de grenzen daarvan. Het is de taak 
van de leerkracht om kinderen te begeleiden bij hun zoektocht de wereld in. Om veiligheid te bieden, 
aan te sluiten bij de ontwikkeling, het kind uit te dagen en te helpen. Hierbij is het van belang dat je 
eisen aan kinderen stelt en ze tegelijkertijd ondersteunt en begeleidt. We voeden kinderen op tot 
wereldburgers en zorgen daarbij dat ze de nodige bagage meekrijgen om hun eigen paden te 
bewandelen. 

Dit plan beschrijft de huidige en de toekomstige situatie van de ondersteuning. In hoofdstuk 2 wordt 
de taakverdeling beschreven van alle mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind op 
de Hoeve. Daarna gaan we in hoofdstuk 3 in op de interne werkwijze, organisatie en ondersteuning 
op de Hoeve. Hoofdstuk 4 brengt in kaart welke externe organisaties betrokken zijn bij de school en 
op welke manier deze ondersteuning kunnen bieden. In hoofdstuk 5 wordt de visie van de Hoeve op 
leren (Leren binnen het pedagogische concept) verduidelijkt. In hoofdstuk 6 staat beschreven wat de 
indicatoren voor de basisondersteuning zijn, zoals vastgesteld door het samenwerkingsverband 
Zeeluwe waar de Hoeve bij aangesloten is. De wijze waarop deze indicatoren vorm krijgen op de 
Hoeve staat in dit hoofdstuk kort toegelicht. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 7 de evaluatie van het 
ondersteuningsplan 2015-2019. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 beschreven op welke manier het 
ondersteuningsplan zich verhoudt tot het strategisch meerjarenplan met de daarin genoemde doelen. 
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2. Rol- en taakverdeling 
In hoofdstuk 2 vertellen we hoe ondersteuning vorm krijgt op de Hoeve en hoe de taakverdeling is 
als het gaat om de ondersteuning rondom kinderen.  

2.1. Het kind 

Om een kind goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk om informatie te verkrijgen over zijn of 
haar gedachten, gevoelens, verwachtingen, ambities, wensen en dromen. We zien het kind als 
kennisbron om de ontwikkeling van het kind tot bloei te laten komen. Door op vaste en incidentele 
momenten in gesprek te gaan met het kind, leert de leerkracht wat het kind nodig heeft en op welke 
manier hij of zij zich wil ontwikkelen. Op de Hoeve is een aantal momenten waarop de leerkracht in 
gesprek gaat met een kind, vastgelegd in het document ‘gesprekken met kinderen’. Uiteraard vinden 
naast deze gesprekken ook met regelmaat incidenteel gesprekken plaats tussen leerkracht en kind. 
Zo hopen we inzicht te krijgen in de drijfveren en motivatie van het kind en kan de leerkracht samen 
met het kind werken aan de relatie. Op deze manier kan de leerkracht een kind de ondersteuning en 
begeleiding bieden die bij hem of haar past, en die aansluit bij de ontwikkeling van het kind op dat 
moment.  

2.2. Ouders 

Wij zien de ouders als partner in de opvoeding. Dagelijks krijgen wij van ouders vragen die gericht 
zijn op de begeleiding en ontwikkeling van hun kind. Daarnaast vertellen ouders hoe zij de 
ontwikkeling van hun kind zien. Ouders praten vanuit een ander perspectief dan de leerkrachten en 
de intern begeleiders. Zij zien het kind in de thuissituatie en kunnen specifieke voorbeelden geven 
over hun interesses, hobby’s, gedrag en karakter. De inzichten die ouders hebben, gebruiken wij, 
indien mogelijk, om het onderwijsproces te verbeteren en de begeleiding van het kind nog beter aan 
te laten sluiten bij zijn of haar behoefte. In het document ‘De relatie tussen ouders en school’, te 
vinden op de website van onze school, geven we aan op welke wijze school en ouders met elkaar 
samenwerken in het begeleiden van de kinderen/leerlingen. 

2.3. De leerkracht  

De leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in de groep. Dit betekent dat 
de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen volgt, registreert en signaleert. Wanneer de leerkracht 
zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind bespreekt hij dit tijdens de groepsbespreking. 
Tijdens dit overleg is de intern begeleider aanwezig. Er wordt dan besproken hoe het kind het beste 
begeleid kan worden in de groep. Dit doen wij m.b.v. de incidentmethode. Dit is een vaste procedure 
voor het bespreken van de begeleiding van kinderen.  

Wanneer hulp niet effectief is gebleken, gaat een leerkracht planmatig aan het werk. Dit wordt door 
de leerkracht genoteerd in een hulp- of groepsplan. De leerkracht neemt een centrale rol in bij de 
begeleiding van (zorg)kinderen.  

De groepsleerkrachten hebben gesprekken met ouders waarin ouders hun visie en wensen kenbaar 
kunnen maken. Groepsleerkrachten betrekken ouders in de begeleiding van hun kind.  

2.4. Intern begeleiders  

De intern begeleiders zijn dienstbaar aan de leerkrachten en zijn de gesprekspartner van teamleden 
die vragen hebben over de pedagogische en/of didactische hulp aan kinderen. Ze coördineren alle 
activiteiten voor kinderen die op een gebied ondersteuning nodig hebben. Het bewaken van de 
ontwikkeling van de kinderen, door de jaren heen, wordt door hen gedaan. Dit betekent ook dat zij 
nauw betrokken zijn bij het leerproces van kinderen en, indien nodig, samen met de leerkracht 
gesprekken voeren met de ouders. De intern begeleiders doen voorstellen voor het maken van hulp- 
en groepsplannen en stellen, waar nodig, ontwikkelingsperspectieven en begeleidingsplannen voor 
kinderen op. Tevens houden zij zich bezig met de planning en verwerking van toetsen van het 
leerling- en onderwijsvolgsysteem. Zij stellen het rooster op voor kinderen die in aanmerking komen 
voor remedial teaching of daarvoor op de wachtlijst staan. 
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Wanneer er extra zorg nodig is voor een kind, begeleiden en coördineren de intern begeleiders deze 
zorg en zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokkenen. In overleg met ouders en de 
leerkracht(en) worden afspraken gemaakt die in de groep en bij de remedial teacher worden 
uitgevoerd. 

Het is tevens mogelijk dat externe begeleiders aansluiten bij de gesprekken rondom een kind. Zo kan 
de hulp aan het kind gecoördineerd worden door de intern begeleiders.  

Afspraken met externe instanties worden door de intern begeleiders gepland en in de mededelingen 
van de Hoevehaan (=intern mededelingenorgaan) geplaatst. Ook gesprekken met ouders over 
kinderen worden daarin vermeld. Iedere leerkracht is zo op de hoogte van de gesprekken en 
overleggen die in de school plaatsvinden.  

Er zijn op dit moment drie intern begeleiders op de Hoeve, waarvan twee ook remedial teacher, in 
totaal 2 FTE. 

Eén intern begeleider coördineert de zorg voor kinderen met een spraak/taalproblematiek (REC 2).  

2.5. Remedial teacher 

Met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem wordt door de leerkrachten in kaart gebracht 
welke kinderen extra hulp nodig hebben. Ook kunnen teamleden bij de maandelijkse 
groepsbesprekingen kinderen verwijzen naar de remedial teacher.  

De remedial teacher maakt een analyse van de problemen en stelt daarna een handelingsplan op. Dit 
handelingsplan wordt voor een deel door de eigen leerkracht in de groep uitgevoerd, en tevens 
uitgevoerd door de remedial teacher. De remedial teacher zorgt voor de evaluatie van het plan en 
noteert haar bevindingen. In overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt bepaald wat de 
vervolgstappen zijn in de begeleiding van het kind. 

De remedial teacher helpt de leerkrachten bij het maken van speciale leerpakketten en geeft de 
leerkrachten hierover advies. Zij is gespecialiseerd in de diverse manieren van begeleiden en 
onderzoek van (zorg)kinderen. Ook kinderen die meer dan gemiddeld presteren kunnen door de 
remedial teacher worden geholpen. De begeleiding is dan gericht op het ontwikkelen van brede 
kennis en vaardigheden. 

Wanneer er meer kinderen voor remedial teaching in aanmerking komen dan er plaats is, gebruiken 
we een wachtlijst.  

2.6. Taalcoach 

De taalcoach ondersteunt het team op didactisch gebied, zorgt voor de doorgaande leerlijn van taal, 
evalueert op product en proces en is een gesprekspartner van de directie m.b.t. de leerlijn van taal. 
De taalcoach is een afgesproken taak binnen het taakbeleid en wordt jaarlijks vastgesteld binnen het 
team. 

2.7. Ondersteuningsteam (OT) 

Het ondersteuningsteam (OT) van de school bestaat uit de directie, de intern begeleiders, 
ondersteuners en de remedial teachers. Binnen het ondersteuningsteam zijn diverse specialisaties 
vertegenwoordigd: gedragsspecialist, rekenspecialist, specialist leren en specialist begeleiden. 
Minimaal vier keer per jaar komt het ondersteuningsteam bij elkaar om te overleggen. De taak van 
het ondersteuningsteam is het ontwikkelen en evalueren van de zorg op de Hoeve. Zij stellen vast 
voor welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Regelmatig wordt de zorg op de 
Hoeve besproken aan de hand van een casus. De zorg op de Hoeve wordt binnen het 
ondersteuningsteam geëvalueerd. Verder is het ondersteuningsteam dienstbaar aan het primaire 
proces op de werkvloer. Als leerkrachten vragen hebben, kunnen ze die stellen aan het 
ondersteuningsteam. De vragen die er leven worden genoteerd en er wordt geluisterd, doorgevraagd 
en samengevat, waardoor de hulpvraag wordt verhelderd. Daarna zet men gezamenlijk de hypothese 
op papier en wordt gekeken naar een mogelijk plan van aanpak. Als iedereen akkoord is met de 
stappen wordt het plan uitgevoerd in de groep. Mocht de uitkomst gunstig zijn, dan is het doel 
bereikt. Heeft het plan geen of weinig effect dan wordt opnieuw de procedure doorlopen.  
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3. Interne werkwijze, organisatie en ondersteuning  
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: het eerste deel beschrijft de handelingsgerichte aanpak die wij 
hanteren voor (zorg)kinderen op onze school. In het tweede deel staat beschreven op welke manier 
alle informatie rondom een kind wordt vastgelegd.  

3.1. De begeleiding van (zorg)kinderen 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Dit 
betekent dat ieder kind zich in eigen tempo en niveau mag ontwikkelen.  

Binnen onze school hanteren we een eigen visie op de begeleiding van (zorg)kinderen. Het is een 
manier van werken die past binnen het Jenaplanonderwijs en die gericht is op het professioneel 
begeleiden van (zorg)kinderen. 

Deze handelingsgerichte aanpak kenmerkt zich door de individuele afstemming en de 
oplossingsgerichtheid. Dit betekent dat wij geen standaardaanpak hebben voor de begeleiding van 
een kind, maar iedere keer opnieuw kijken naar wat het kind nodig heeft. Wij hanteren wel vaste 
methodieken voor bijvoorbeeld de aanpak van dyslexie, dyscalculie, bij de begeleiding van 
(hoog)begaafde kinderen en voor de wijze waarop we kinderen leren samen te spelen en te werken. 
Hiervoor zijn protocollen opgesteld die worden gevolgd.  

Door goed te kijken naar het kind wordt de aanpak afgestemd op ieder kind. Immers, kinderen met 
dyslexie zijn niet allemaal hetzelfde en ook (hoog)begaafde kinderen verdienen een specifieke 
aanpak. 

We kijken niet naar de onmogelijkheden of beperking van het kind, maar naar de mogelijkheden van 
het totale kind. Kinderen zijn kleine mensen die vele kwaliteiten hebben die ontwikkeld moeten 
worden. Elk kind wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken (basisprincipe 4). 

De aanpak van kinderen die ondersteuning nodig hebben, gebeurt volgens een vastgelegde 
procedure. Tijdens de groepsbespreking brengt de leerkracht het kind in. De leerkracht vertelt over 
de hulpvraag van het kind. Daarna stellen de collega’s vragen die het totaalbeeld van het kind 
verduidelijken en de hulpvraag van de leerkracht verhelderen (intervisie). De leerkracht geeft 
antwoord op de vragen. De hulpvraag is concreet gemaakt en in de context van de groep gezet. 
Hierna kunnen collega’s (eventueel) oplossingen aandragen voor de hulpvraag. De leerkracht maakt 
een keuze uit het aanbod en probeert het uit in de groep. In de volgende groepsbespreking vertelt de 
leerkracht kort over het effect van de veranderde aanpak. Deze manier van werken heet de 
‘Incidentmethode’. 

Wanneer het probleem blijft bestaan, kan de intern begeleider worden gevraagd voor een observatie 
in de groep en/of coaching van de leerkracht. De intern begeleider of de remedial teacher kijkt dan in 
de groep of een andere manier van begeleiden van het kind een verandering teweeg kan brengen. 
Tevens kan de remedial teacher een onderzoek verrichten n.a.v. de hulpvraag van het kind en/of de 
leerkracht.  

Wanneer alle extra hulp weinig of geen effect heeft, is er sprake van een stagnatie in de ontwikkeling 
van het kind. In overleg met ouders kan besloten worden tot nader onderzoek. Het staat ouders 
vanzelfsprekend vrij te bepalen waar en door wie hun kind wordt onderzocht. Dat kan langs de 
particuliere weg of via het gebiedsteam van de gemeente. De intern begeleider adviseert ouders over 
de verschillende mogelijkheden die passen bij de onderzoeksvraag van uw kind. 

De Hoeve heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan bij verschillende bureaus en zelfstandig 
gevestigde psychologen / orthopedagogen. De school werkt intensief samen met expertisecentrum 
Uniek. Deze is gevestigd in onze school. Het staat ouders vrij om zelf de keuze voor het 
onderzoeksbureau te maken. 

Voordelen van het uitvoeren van een onderzoek bij deze praktijk zijn de volgende:  

Het onderzoek is er wetenschappelijk gefundeerd. 

De communicatie tussen het bureau en de Hoeve is gestroomlijnd, we hebben de nodige ervaring in 
de onderlinge samenwerking opgedaan. Het onderzoek kan vaak op korte termijn plaatsvinden. 
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3.1.2 Financiën 

Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe is gekozen voor het zogenaamde verdeelmodel. Dat 
betekent dat er wordt uitgegaan van het principe “geld volgt leerling “. Een aantal vaste 
kostenposten worden centraal ingevuld en besteed (management en organisatie, solidariteitsfonds, 
expertise). Het overige geld wordt naar rato van het aantal leerlingen per aangesloten schoolbestuur 
toegekend aan de schoolbesturen.  

Op de Hoeve vinden we het belangrijk dat, wanneer er meer informatie nodig is over de ontwikkeling 
van een kind, een kind op korte termijn kan worden onderzocht bij een extern onderzoeksbureau. 
Daarom bieden we ouders een tegemoetkoming in de kosten van €500. De intern begeleider 
bespreekt met ouders de procedure zoals die beschreven staat in het document “Mijn kind wordt 
onderzocht” en bespreekt op welke manier ouders de kosten van een onderzoek (deels) kunnen 
declareren. Een voorwaarde hierbij is wel dat ouders bereid zijn de onderzoeksgegevens te delen met 
de school.  

Bij kinderen bij wie sprake is van ernstige taal- en spraakproblematiek, kan in overleg met ouders 
een beschikking worden aangevraagd bij Rec 2. Wanneer deze beschikking wordt toegekend, komen 
er middelen vrij waarmee expertise in de vorm van een ambulant begeleidster wordt geboden, die de 
school en ouders begeleidt bij de ondersteuning van het leerproces van het kind.  

Wanneer het kind onderzocht is, wordt het onderzoeksverslag besproken door de intern begeleider, 
met de ouders en de leerkracht. Aan de hand van de conclusies van het onderzoek wordt vastgesteld 
op welke manier de zorg rondom het kind vorm krijgt.  

In sommige gevallen is er sprake van een visuele beperking (Rec 1) of complexe problematiek op het 
gebied van taal, spraak en communicatie (Rec 2). Er kan dan een beschikking voor een arrangement 
worden aangevraagd. Wanneer deze beschikking toegewezen wordt, wordt er ook een ambulant 
begeleider toegewezen. Deze begeleider kan, rekening houdend met de specifieke kenmerken van 
het kind, nadere tips geven en kan de leerkracht bij de uitvoering coachen. In sommige gevallen 
werkt de ambulant begeleider met het kind aan specifieke doelen. Voor deze kinderen wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern begeleider. Daarin staat beschreven op welke 
manier het kind ondersteund wordt door de leerkracht, de remedial teacher, externe specialisten en 
ouders.  

Eens in de acht tot tien weken vindt er een evaluatie plaats. Daarbij zijn regelmatig alle betrokkenen 
aanwezig namelijk de ouders / verzorgers, leerkracht, ambulante begeleider, interne begeleidster en 
eventueel de remedial teacher. Tijdens dit overleg wordt de afgelopen periode geëvalueerd, 
ervaringen uitgewisseld en nieuwe afspraken gemaakt.  

  



Ondersteuningsplan Kindcentrum de Hoeve 2019 – 2023  11 

3.2. Handelingsgericht werken 

Onze wijze van werken is gebaseerd op handelingsgericht werken. In onderstaand schema staat 
weergegeven welke stappen daarin te onderscheiden zijn. Daarna wordt iedere stap toegelicht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: evalueren en verzamelen van gegevens van het kind 

Evalueren van het begeleidings- en/of groeps,- en/of hulpplan. 

• Zijn activiteiten afgerond en gestelde doelen bereikt? 
• Heeft de groep geprofiteerd van het aanbod? Heeft het kind geprofiteerd van het aanbod? Zijn 

aanpassingen nodig? 

Verzamelen gegevens over kinderen. 

Gesprekken met kinderen en ouders, methodegebonden toetsen, Leerling- en onderwijsvolgsysteem 
(LOVS), observaties en analyses van gemaakt werk, Horebmap. 

Manier van leren: leerstijl (meervoudige intelligentie, Human Dynamics), probleemaanpak, wijze van 
communiceren, vraagt het kind om hulp, etc. 

Manier van leven: motivatie, samenwerken, aandacht, zelfstandig werken, etc. 

 

Stap 2: signaleren van kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften 

• Wat zijn de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep? 
• Welke kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften?  

Denk hierbij ook aan kinderen met een leer- en ontwikkelingsvoorsprong, kinderen met een eigen 
leerstijl, kinderen met een bijzondere thuissituatie enz. 

 

Stap 3: benoemen van specifieke onderwijsbehoeften 

Is er voldoende informatie om de specifieke onderwijsbehoeften van het kind te benoemen?  

• Zo ja, wat zijn de specifieke instructie- of ondersteuningsbehoeften van het kind? 
• Zo nee, welk handelingsgericht onderzoek of observatie is nodig? 
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Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

Op basis van patronen in het groepsoverzicht kiest de leerkracht voor activiteiten met de hele groep, 
subgroepen en/of individuele kinderen. 

Groepsbespreking 

Leerkracht en intern begeleider. 

Inbreng: 

• Groepsoverzicht; 
• De voorlopige uitkomsten van stap 1 tot en met 4. 

Opbrengst: 

• Evaluatie vorig groepsplan; 
• Concrete handvatten voor opstellen nieuw groepsplan; 
• Aanmelden kind voor de leerlingbespreking. 

 

Stap 5: opstellen groepsplan 

Het groepsoverzicht van CITO en groepsplan vormen een geheel. 

Het groepsplan beschrijft op basis van voorgaande stappen kernachtig het aanbod voor bepaalde 
periode: 

Beginsituatie; 

• Doelen/gewenste situatie; 
• Inhoud (wat); 
• Aanpak/methodiek (hoe); 
• Organisatie; 
• Evaluatie. 

 

Doelen SMART formuleren 

Stap A 

• Specifiek: wat wil je precies gaan doen? (kort en krachtig) 
• Meetbaar: Op welke manier kun je meten of het doel behaald is?  
• Acceptabel/aanwijsbaar: wanneer is het doel bereikt, met wiens hulp, wie voert het uit? 
• Realistisch: is het te verwachten dat het doel te halen is? Op welke manier kan dat dan? 
• Tijdgebonden: binnen welke tijd wil je het doel halen?(over het algemeen wordt hier een 

tijdspanne van acht weken gehanteerd). 

Stap B 

Zet de antwoorden achter elkaar en maak er één lopende zin van.  

Belangrijk: doelen zijn concreet en meetbaar, zodat geëvalueerd kan worden. 

Een effectief  groepsplan voldoet aan de volgende criteria: 

• Het is voor alle betrokkenen duidelijk wat zij gaan doen: praktische en realiseerbare 
aanwijzingen; 

• Meetbare doelen en evaluatiemomenten; 
• Een integraal overzicht voor een bepaalde periode van handelen in de groep, subgroepen 

en/of individuele kinderen; 
• Afgeleid van het groepsplan: dag- of weekplanning; 
• Het groepsplan is in essentie de neerslag van de reflectie bij stap 1 tot en met 4; 
• Geen ‘lijvig’ document/plan, maar de systematische reflectie van de leerkracht en intern 

begeleider bij elke stap uit de cyclus; 
• Het actuele groepsplan is als ‘werkdocument’ in de stamgroepmap te vinden. 

De (digitale) groepsplannen worden na afronding bewaard in het (digitale) dossier van het kind 
(Parnassys). 
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Stap 6: uitvoeren groepsplan 

Het plan wordt uitgevoerd in de groep zoals beschreven. Na de evaluatie van het plan stelt de 
leerkracht het vervolg vast.   

3.3. Ontwikkelingsperspectief 

Een ontwikkelingsperspectief is een document waarin beschreven staat welke ontwikkeling bij een 
kind te verwachten is. Dit perspectief wordt onderbouwd door diverse gegevens, zoals een 
beschrijving van de beschermende en belemmerende factoren van een kind, onderzoeksgegevens, 
toetsgegevens en het huidige leerrendement van het kind. Op basis van die gegevens wordt de 
leerrendementsverwachting en het verwachte uitstroomniveau op het gebied van technisch en 
begrijpend lezen, spelling en rekenen vastgesteld. Ook wordt de verwachte uitstroombestemming 
van het kind benoemd. Tevens staat in het ontwikkelingsperspectief per schooljaar beschreven welke 
doelen worden nagestreefd op korte en lange termijn en welke begeleiding kinderen krijgen van de 
leerkracht, de RT-er, externe specialisten en ouders.  

Het ontwikkelingsperspectief is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen nauwlettend te volgen en 
de begeleiding bij te stellen indien nodig. Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe (zie hoofdstuk 
4.2) is afgesproken aan welke eisen van basisondersteuning alle basisscholen moeten voldoen. Voor 
kinderen die ondersteuning krijgen die boven deze ondersteuning uitstijgt, wordt een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.  

Het leerrendement wordt gemeten door het afnemen van (Cito-)toetsen. Uitgangspunt hierbij is het 
functioneringsniveau (gemeten met behulp van vaardigheidsscores) van een kind op de niet-
methodegeboden toetsen. Van het kind wordt het theoretische en het reële leerrendement 
vastgesteld. We gaan hierbij uit van een minimaal leerrendement van 75%.Het theoretische 
leerrendement wordt bepaald met behulp van de tabel ‘Analyse en waardering van opbrengsten’ van 
de inspectie van onderwijs (2016). Het reële leerrendement wordt bepaald op basis van drie 
toetsmomenten en berekend in percentages. Door uit te gaan van de prestaties van kinderen op de 
toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem, kan berekend worden welk niveau een kind zal hebben 
wanneer het de school verlaat. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun 
groep gehouden worden, zo nodig aangevuld met extra oefening en verlengde instructie. Dit streven 
wij altijd na. Op de Hoeve zijn er echter meerdere kinderen die vanwege hun specifieke 
onderwijsbehoeften geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de 
groep, en een eigen leerlijn hebben. Soms is dit een eigen leerlijn voor taal en rekenen, soms is dit 
een eigen leerlijn voor slechts één vak. Dit staat beschreven in het ontwikkelingsperspectief. Deze 
kinderen doen soms niet mee met de reguliere eindtoets en de reguliere tussentijdse toetsen die op 
bepaalde momenten in het schooljaar gelden voor hun groep.  

Voor het onderbouwen van een ontwikkelingsperspectief is een psychologisch onderzoek of een 
pedagogisch-didactisch onderzoek in samenhang met het leerlingvolgsysteem nodig. Dit onderzoek 
wordt afgenomen door een orthopedagoog en/of psycholoog. 

Met de onderzoeksgegevens van de orthopedagoog wordt door het ondersteuningsteam, bestaande 
uit de directie, de intern begeleiders, remedial teacher en ondersteuners, bekeken of het opstellen 
van een ontwikkelingsperspectief wenselijk is. De onderzoeksgegevens worden met ouders en 
leerkracht besproken en samen met de interne begeleidster wordt besloten of het kind een 
ontwikkelingsperspectief krijgt. Het kind krijgt uitleg over de gang van zaken en wordt zo nodig 
begeleid in het acceptatieproces. 

De leerlijnen voor rekenen, (werkwoord)spelling en begrijpend lezen die kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief volgen, worden uitgewerkt door de intern begeleiders aan de hand van de 
referentieniveaus taal en rekenen. In het ontwikkelingsperspectief wordt aangegeven wat de 
leerinhoud is die het kind in een schooljaar aangeboden krijgt en wat de tussendoelen zijn die 
behaald moeten worden. Eenmaal per jaar, meestal aan het eind van het schooljaar, wordt het 
ontwikkelingsperspectief geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het leerstofaanbod en de werkwijze 
voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief wordt door  

de interne begeleiding besproken met de leerkracht.  
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Samenvattend: 
• Een ontwikkelingsperspectief  wordt onderbouwd met een psychologisch of pedagogisch-

didactisch onderzoek. 
• Een uitstroomperspectief kan pas worden vastgesteld na drie toetsmomenten en zal daardoor 

niet eerder dan M4 worden opgesteld. 
• Van het kind wordt het theoretische en het reële leerrendement vastgesteld. We gaan hierbij 

uit van een minimaal leerrendement van 75%. 
• Het ontwikkelingsperspectief bouwt voort op handelingsgericht en opbrengstgericht werken. 
• Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als kind-volgsysteem, zodat de school kan 

verantwoorden dat het kind binnen zijn mogelijkheden voldoende voortgang boekt en blijft 
boeken. 

3.4. CITO-leerlingvolgsysteem  

Het team heeft een CITO-leerlingvolgsysteem ingevoerd ter aanvulling op en ter ondersteuning van 
het eigen werk. Daarbij gaat het om de vraag: “Welke leerstof wordt door de groep of door het 
individuele kind voldoende of nog onvoldoende beheerst?”  

De leerkracht ziet het kind elke dag en kan daarom alle toetsuitslagen naast andere prestaties op 
juiste waarde schatten. Als de rapporten worden geschreven en ingevuld, zal het aankruisen van de 
hokjes waarmee het niveau wordt aangeven, mede gebaseerd zijn op de toetsuitslagen. 

We willen een kind graag als totale persoon zien en aanspreken. Daarom kijken we bij de beoordeling 
van kinderen naar de sociaal-emotionele, de verstandelijke en de lichamelijke ontwikkeling. Als we 
toetsuitslagen anders dan verwerkt in de rapporten bekend maken, benadrukken we op een 
eenzijdige manier de verstandelijke ontwikkeling. 

De Hoeve gebruikt methodegebonden toetsen voor technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen, 
Engels en aardrijkskunde. Aan het eind van een blok toetst de leerkracht of de leerstof op korte 
termijn is onthouden. Een ander waardevol instrument is het observeren van de kinderen. De 
leerkracht observeert het gedrag van het kind volgens een bepaalde methodiek. Deze observaties 
kunnen de leerkracht inzicht geven in de manier van werken of het gedrag van het kind.  

Daarnaast wordt een samenhangend stelsel van toetsen gebruikt waarmee tweemaal per jaar 
vorderingen in kaart worden gebracht. Dat doen we in januari en in mei/juni. 

In groep 2 worden de toetsen ‘Rekenen voor kleuters’ en ‘Taal voor kleuters’ afgenomen; in de 
groepen 3 t/m 8 ‘Spelling’, ‘Rekenen’ en ‘Begrijpend lezen’. Vanaf groep 3 worden de zogenaamde 
AVI-toetsen en de DMT gebruikt om de vorderingen met technisch lezen vast te stellen. In groep 7 
en 8 wordt de toets ‘Werkwoordspelling’ afgenomen.  

De Cito-toetsen van het LOVS worden afgenomen en gecorrigeerd door de leerkracht. De uitkomsten 
worden in groepsoverzichten en foutenanalyses verwerkt. In de groepsbespreking van leerkrachten 
van onder-, midden- of bovenbouw worden de resultaten besproken. Als de teamleden van de 
bouwgroep van mening zijn dat extra hulp geboden is, komt het kind eventueel in aanmerking voor 
remedial teaching. Tevens wordt samen besproken welke groepsplannen gemaakt worden naar 
aanleiding van de uitslagen van de Cito-toetsen van het LOVS, observaties van de leerkrachten en de 
intern begeleiders.  

In groep 8 wordt de Centrale eindtoets afgenomen. Aangezien wij een kind acht jaar volgen op 
school, is het advies van de school voor een groot deel bepalend voor het uiteindelijke schooladvies 
dat het kind krijgt. Naast het afnemen van de Centrale eindtoets is het ook mogelijk een kind op een 
andere manier te laten testen. Dit wordt in overleg met ouders, de leerkracht, interne begeleidster en 
directeur besloten. De uitslag van beide toetsen geeft dan een richting aan voor het te volgen 
vervolgonderwijs.  

Kinderen die naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) worden verwezen, krijgen een 
didactisch en psychologisch onderzoek voor een LWOO-beschikking. In overleg met interne 
begeleidster melden de ouders hun kind dan aan bij Stichting Leerlingenzorg Noord-West-Veluwe om 
deze beschikking aan te vragen.  
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3.5. De HOREB-map 

HOREB betekent Handelingsgericht Observeren Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. 

HOREB is het observatiesysteem dat speciaal voor de basisontwikkeling is gemaakt. Het voldoet aan 
de vereisten die de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs met zich meebrengen. 

Deze map wordt door de onderbouwleerkrachten gebruikt als observatie- en evaluatie-instrument. 
Tijdens het werken begeleidt de leerkracht de activiteiten en ziet dan bij welke handelingen kinderen 
hulp nodig hebben. De leerkracht observeert de kinderen en richt zich op wat kinderen doen, denken 
en zeggen.  

De observaties worden bijgehouden in het digitale dossier van de leerling in Parnassys. De leerkracht 
noteert hierin de belangrijkste stappen uit de ontwikkeling van de leerling. Wanneer de ontwikkeling 
van een kind stagneert of vertraagd verloopt, beschrijft de leerkracht het gedrag en de 
leervorderingen in een observatieverslag. Dit verslag wordt ook in het digitale dossier van de leerling 
in Parnassys gedaan. 

De dagelijkse activiteiten in de groep worden op een planningsformulier bijgehouden, hierdoor zijn de 
leerkrachten in staat planmatig te werken.   

In het strategisch meerjarenplan van 2019-2023 staat vermeld dat het schoolteam een nieuw 
registratiesysteem voor de onderbouw kiest dat goed aansluit op het registratiesysteem Parnassys en 
het leerlingvolgsysteem van Cito waar schoolbreed mee gewerkt wordt.  

3.6. De stamgroepmap 

Elke leerkracht heeft een stamgroepmap waarin van elk kind uit de groep een dossier wordt 
bijgehouden. Als tijdens een gesprek de map op tafel ligt, kunnen ouders en leerkracht in een 
oogopslag in een tabel de vorderingen met betrekking tot lezen, taal en rekenen zien. De resultaten 
van de Cito-toetsen worden uitgeprint en ieder half jaar toegevoegd. Op een ander blad staan de 
notities van de leerkracht over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind 
naar een volgende stamgroep verhuist, wordt het dossier doorgegeven aan de volgende leerkracht. 
De stamgroepmap is tijdens oudergesprekken een goed hulpmiddel voor het gesprek. 

3.7.  Digitaal dossier 

Op de Hoeve werken we met het digitale administratiesysteem Parnassys. Hierin staan alle gegevens 
van alle kinderen van de school verzameld: NAW-gegevens, gegevens over de schoolloopbaan van 
het kind, de uitslagen van de methodegebonden toetsen en de toetsen van het CITO-
leerlingvolgsysteem en de plannen waar het kind bij betrokken is. In het ‘voortgangsverslag’ staan 
alle notities over een kind: gesprekken met ouders, observaties, acties die ondernomen worden en 
beschrijvingen van incidenten. De observaties, onderzoeken en plannen van leerkrachten, remedial 
teacher en de interne begeleidster worden daarin  bewaard. Ook worden verslagen van externe 
instanties die de ouders aan de school ter beschikking stellen, gescand en toegevoegd aan het 
digitale dossier. Hierbij moet gedacht worden aan verslagen van het audiologisch centrum, 
orthopedagogische bureaus, de logopedist, de kinder- of schoolarts, het Regionaal Instituut Dyslexie. 
Deze verslagen worden ook op papier bewaard in een blauwe dossiermap.  

3.8. Rapfolio  

Tweemaal per jaar, voorafgaand aan het oudergesprek over het kind, krijgen de kinderen hun 
rapfolio ‘Dit ben ik…’ mee naar huis. 

Met dit rapfolio vertellen we hoe het kind zich ontwikkelt, wat het aan leerstof beheerst, welke 
vaardigheden het al of niet onder de knie heeft, hoe de werkhouding is en hoe de houding is 
tegenover de leerkracht en de medeleerlingen. N.a.v. het rapfolio vindt een vijftien minuten gesprek 
met de ouders plaats. 

Ouders mogen ook op andere momenten een gesprek aanvragen. Indien nodig is de intern begeleider 
aanwezig bij dit gesprek. 

Een keer per jaar, in maart, is er een spreekavond. De leerkracht of de ouders kunnen ‘inschrijven’ 
op deze avond om te praten over de ontwikkeling van het kind.  
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3.9. Kennismaking nieuwe ouders 

Aan het begin van het schooljaar vinden in de boven- en middenbouw de kennismakingsgesprekken 
plaats tussen de leerkracht en ouders van nieuwe kinderen in de midden- en bovenbouw. Op deze 
avond krijgen ouders het woord over hun kind: ze vertellen de leerkracht waar hun kind goed in is, 
wat het karakter is van hun kind, wat hun kind moeilijk vindt en hoe het kind zich tot dusver 
ontwikkeld heeft. Ouders vertellen hun visie op de begeleiding van het kind. De leerkracht verkrijgt 
op deze manier veel informatie die hem kan helpen bij de begeleiding en ondersteuning van het kind 
in de groep.  

Kinderen in de onderbouw krijgen een kennismakingsbezoek van hun stamgroepleerkracht. De 
leerkracht maakt een afspraak met de ouders en het kind om nader kennis te maken en het kind te 
zien spelen in zijn of haar eigen omgeving. 
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4. Externe organisaties en ondersteuning  
4.1. Maatschappelijke ontwikkelingen  

Om ervoor te zorgen dat er geen enkel kind meer tussen wal en schip valt, is het onderwijsstelsel 
‘Passend Onderwijs’ ingevoerd. Scholen en schoolbesturen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat zij 
verplicht worden een passende onderwijsplek te bieden aan kinderen die zijn aangemeld. Wanneer 
een school meent een kind niet datgene te kunnen bieden wat hij nodig heeft, wordt er een andere 
school voor hem gezocht. Dit gebeurt in nauw overleg met school en ouders.  

Binnen het samenwerkingsverband moet het aantal kinderen dat verwezen wordt naar het Speciaal 
Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs worden geminimaliseerd. Het bestuur van een school wordt 
geconfronteerd met extra kosten als zij meer dan 2 % van het aantal kinderen op een school verwijst 
naar het Speciaal Basisonderwijs. Wanneer een kind verwezen wordt naar het Speciaal Onderwijs, 
komen de kosten hiervan ook ten laste van het schoolbestuur. Daarnaast is het doel van Passend 
onderwijs dat leraren beter worden voorbereid op hoe zij met zorgkinderen moeten omgaan en dat 
de bureaucratie wordt verminderd.  

Op de Hoeve ambiëren we alle kinderen onderwijs op maat, dus passend onderwijs, te bieden. Wij 
verwijzen weinig kinderen naar het  Speciaal Basisonderwijs (SBO) of  Speciaal Onderwijs (SO). Dit 
vraagt naast een professionele houding van de leerkrachten ook een grote betrokkenheid bij de 
ouders en de kinderen. Met als doel het kind te begeleiden in zijn totale ontwikkeling. 

Uitgangspunt voor de inrichting van ons onderwijs blijft de algemene vorming van kinderen. Het 
team werkt vanuit een maatschappelijke opdracht die gericht is op het ontwikkelen van 
zelfverantwoordelijkheid van kinderen.  

Het Jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan. Vanuit de relatie ontstaat 
ontwikkeling. De Hoeve is een open school waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten met als doel het 
optimaliseren van de vorming van kinderen. Hieronder beschrijven we o.a. de externe relaties die de 
Hoeve onderhoudt.  

4.2. Samenwerkingsverband Zeeluwe 

De Hoeve is aangesloten bij samenwerkingsverband Zeeluwe. Het samenwerkingsverband bestaat uit 
38 besturen, scholen voor regulier onderwijs en scholen voor Speciaal (basis) Onderwijs. Binnen het 
samenwerkingsverband hebben de aangesloten partijen afspraken gemaakt om de onderwijszorg en 
de jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Doel van de afspraken is kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces laten volgen en 
voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Binnen het samenwerkingsverband 
wordt ernaar gestreefd om het onderwijsaanbod thuisnabij te realiseren. 

4.2.1. Schoolondersteuningsprofiel 

Om in kaart te brengen hoe de zorg is vormgegeven op alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband, is van alle scholen binnen het samenwerkingsverband een 
schoolondersteuningsprofiel vastgesteld.  

Van de Hoeve is in januari 2017 een schoolondersteuningsprofiel gemaakt. Hierin staat de volgende 
conclusie:  

“Op de Hoeve zijn we in staat de basisondersteuning zoals die is afgesproken in het 
samenwerkingsverband Zeeluwe uit te voeren. Alle teamleden werken iedere dag hard om dit niveau 
van ondersteuning te kunnen waarborgen.  

Het is onze ambitie kinderen schoolnabij onderwijs te geven. We verwijzen sporadisch kinderen naar 
het speciaal (basis)onderwijs. 

In de documenten die gaan over het aannamebeleid, de zorgplicht en het ondersteuningsprofiel staan 
de procedures en de wijze waarop we werken beschreven. Het wel of niet aannemen van een kind 
wordt uiteindelijk besloten door de directeur. Dit besluit wordt onderbouwd met argumenten. Om tot 
een goed besluit te komen, kijken we naar verschillende factoren: de groepssamenstelling, 
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kindfactoren, omgevingsfactoren, groepsgrootte, aantal kinderen dat extra begeleiding nodig heeft, 
etc. 

Het team zal met passie voor het werken met kinderen, al het mogelijke ondernemen om een kind 
die begeleiding te geven die het nodig heeft. Dat is een uitdaging die we graag samen met ouders 
aangaan”. 

In 2017 is het Ondersteuningsprofiel van de Hoeve verder uitgewerkt. In het ondersteuningsprofiel 
staat concreet beschreven welke mogelijkheden we op de Hoeve hebben om kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte te begeleiden. Het ondersteuningsprofiel is toegevoegd aan dit 
Ondersteuningsplan in de bijlage.  

4.3. Het Gebiedsteam 

Wanneer ouders of school vragen of zorgen hebben over kinderen, dan kunnen ze terecht bij het 
Gebiedsteam Hoevelaken. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties 
samen. Als zwaardere ondersteuning nodig is, zorgen de medewerkers van het Gebiedsteam dat de 
juiste ondersteuning ingeschakeld wordt. De Gebiedsteam-professional blijft betrokken bij de 
ondersteuning, ook als de cliënt door een andere organisatie geholpen wordt. Het uitgangspunt is één 
contactpersoon (regisseur) en één plan, ook als er binnen het gezin op meerdere manieren hulp 
nodig is.  

De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders contracten afgesloten. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de vergoedingen van verschillende soorten onderzoek, en voor de vergoeding 
van diverse behandelingen, bijvoorbeeld vergoede dyslexiebehandeling. De intern begeleiders 
kunnen ouders hierover verder informeren.  

Contact opnemen met het Gebiedsteam Hoevelaken kan telefonisch (14 033), via de mail 
(aanmeldingen@gtnijkerk.nl) of via een formulier op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu). 
Het contact wordt dan geregistreerd en binnen 2 dagen opgevolgd door een medewerker van het 
Gebiedsteam. Het adres van het Gebiedsteam: Henri Nouwenstraat 18, 3863 HV  Nijkerk.  

4.3.1 De verwijsindex 

Als zorgen over de ontwikkeling van  het kind blijven bestaan, ook na gesprekken met ouders, dan 
kan de intern begeleider deze zorgen inbrengen in het ondersteuningsteam van de school. Het 
ondersteuningsteam kan dit kind melden in de Verwijsindex. De Verwijsindex is een hulpmiddel om 
het proces van samenwerking op het gebied van (preventieve) jeugdzorg te faciliteren. De Hoeve is 
aangesloten bij RegioFoodValley. 

4.5. Ambulant begeleider 

Op de Hoeve hebben we te maken met een ambulante begeleider van cluster 2: 

Kinderen met ernstige gehoor-, spraak-taal, of communicatieproblemen (onder dit laatste kan ook 
autisme vallen, mits de communicatieproblemen de overhand hebben). Deze begeleiding wordt op de 
Hoeve verzorgd door de Aurisgroep. 

De invulling van de hulp aan kinderen met een beperking wordt in overleg met ouders, school en de 
ambulante begeleider ingezet. De ambulante begeleider kan, rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van het kind, nadere tips geven en kan de leerkracht bij de uitvoering coachen. De 
ambulante begeleider voert observaties uit in de groep en werkt in sommige gevallen ook met het 
kind. 

4.6. Expertisecentrum Uniek 

Op de Hoeve werken we nauw samen met expertisecentrum Uniek. Binnen dit behandelcentrum zijn 
verschillende specialisten werkzaam die begeleiding en advies kunnen geven, die onderzoek doen of 
therapie bieden. De specialisten van Uniek werken in een aparte ruimte op de Hoeve. Iedere dag van 
de week is er een andere specialist op de Hoeve aanwezig. Ook andere mensen, van buiten de 
school, kunnen gebruik maken van de diensten van de specialisten.  

mailto:aanmeldingen@gtnijkerk.nl
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Wanneer ouders en / of de leerkracht signaleren dat een kind vastloopt of specialistische begeleiding 
nodig heeft, dan kunnen ouders hun kind aanmelden bij een specialist van Uniek. De specialist 
overlegt met ouders over de gewenste begeleiding of de onderzoeksvraag. Als ouders toestemming 
geven, dan geeft ook de intern begeleider en de leerkracht informatie over het kind. 

Wanneer een kind onderzocht wordt door een specialist, wordt de uitslag vaak besproken in een 
gesprek met ouders, de leerkracht, de specialist en de intern begeleider. Zo kan de zorg rondom een 
kind zo goed mogelijk afgestemd worden. Als kinderen gebruik maken van de begeleiding door een 
specialist van expertisecentrum Uniek, dan vindt deze hulp meestal onder schooltijd plaats. Met 
regelmaat vindt er overleg plaats tussen de intern begeleiders en de specialisten over de begeleiding 
en ontwikkeling van de kinderen van de Hoeve die begeleid worden bij expertisecentrum Uniek. Dit 
gebeurt alleen als ouders hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven hebben  

De specialisten die werken bij expertisecentrum Uniek hebben allemaal een eigen praktijk en 
expertise. De volgende specialisaties zijn aanwezig: orthopedagoog / kinderpsycholoog, GZ-
psycholoog Kind en jeugd, kinderoefentherapeut, speltherapeuten en remedial teachers.  

Daarnaast is er twee dagen in de week een logopediste van Logopediepraktijk Uniek op de Hoeve. De 
intern begeleiders overleggen regelmatig met de logopediste over de ontwikkeling en de vordering 
van het kind, indien ouders hiervoor toestemming verleend hebben.  

 4.7. GGD 

Jaarlijks vinden er medische controles plaats van de kinderen van 5 / 6 jaar en kinderen van 10 / 11 
jaar. Dit gebeurt op school, door de schoolarts en/of de jeugdverpleegkundige.  

Wanneer er op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling vragen leven bij ouders of school, kan 
een kind aangemeld worden voor extra onderzoek bij de schoolarts. Ouders zijn hiervan altijd op de 
hoogte. Wanneer ouders daarvoor toestemming geven, worden de resultaten van het onderzoek 
besproken met school.  

4.8. Zonlicht op gedrag 

Op de Hoeve werken wij samen met de specialisten van ‘Zonlicht op gedrag’. Zij zijn gespecialiseerd 
in het werken met kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. In hun begeleiding staat het 
kind centraal. Ze bieden als team een divers begeleidingsaanbod: individuele leerlingbegeleiding, 
begeleiding gericht op groepen leerlingen, begeleiding van docenten / teams en 
onderwijsontwikkeling ten gunste van beter passend onderwijs. Hierbij is onder andere te denken aan 
coaching van kinderen, training van kinderen of docenten en het creëren van onderwijsmaterialen.  
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5.  Leren binnen het pedagogische concept 
5.1. Inleiding 

Wij gaan ervan uit dat kinderen een aangeboren groeidrang bezitten. Een honger om alle zintuigen te 
gebruiken en op die manier de wereld te ontdekken. Dit is een drang die kinderen hun mogelijkheden 
en grenzen leert verkennen. 

Wij volgen kinderen door vanuit de Jenaplanvisie te kijken naar de sociale-, emotionele-, motorische-, 
creatieve- en cognitieve ontwikkeling. We zoeken naar de manier waarop kinderen leren, zodat wij ze 
zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het is hierbij van belang dat een kind zich veilig voelt op school 
en dat het kind het leuk vindt om naar school te gaan.  

Een prachtige plek om te leren is in de stamgroep. Kinderen hebben energie die in betrokkenheid tot 
uiting komt. In de groep vind je die betrokkenheid terug in de gesprekken die kinderen onderling 
hebben, tijdens kringgesprekken waar ideeën worden uitgewisseld, waar je plannen smeedt, waar je 
samen met anderen op succesvolle ervaringen terugblikt…. 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Dit 
betekent dat ieder kind zich in eigen tempo en niveau mag ontwikkelen. Kinderen zijn kleine mensen 
die vele kwaliteiten hebben die ontwikkeld moeten worden. Op De Hoeve kijken wij naar het totale 
kind, nemen kwaliteiten van het kind als uitgangspunt en niet de belemmeringen. Elk kind heeft 
mogelijkheden en talenten, en die moet je als school benutten. Dat kun je enkel goed doen door het 
kind als partner in zijn of haar eigen ontwikkelingsproces te beschouwen. Door het kind volledig 
serieus te nemen en regelmatig te bevragen, door met het kind een relatie op te bouwen, door goed 
te luisteren en kijken, geven kinderen de leerkracht de informatie die hij nodig heeft om de beste 
begeleiding te bieden.  

5.2.  Diversiteit in het onderwijs 

In de groep is er een grote diversiteit aanwezig. Het is de opdracht voor de leerkracht daartoe het 
onderwijs en de ondersteuning in te richten. We gaan uit van verschillen tussen kinderen, en 
gebruiken deze verschillen om passend onderwijs te bieden.  

We staan even stil bij de verschillen in de stamgroep. 

5.2.1. Verschillen in begaafdheid 

Op De Hoeve geven we elk kind onderwijs op maat. Kinderen en leerkrachten worden hierbij 
ondersteund door een breed geschoold ondersteuningsteam. Daarbij is er constant aandacht voor de 
zone van de naaste ontwikkeling.  

5.2.2. Verschillen in leerstijlen 

Leerstof is in te delen van makkelijk naar moeilijk en van kleine stukjes naar grote gehelen. Kinderen 
leren lang niet altijd lineair maar vaker met sprongen. Het kind heeft al heel jong een eigen voorkeur 
voor het verkennen van de wereld om zich heen. Kinderen kiezen graag hun eigen leerroute, de 
leerkracht kan het kind begeleiden en eventueel in de goede richting sturen. Op de Hoeve proberen 
we kinderen beter te begrijpen door ons te verdiepen in de verschillen tussen kinderen en hiervan uit 
te gaan. We maken daarbij onderscheid tussen de negen dynamieken die worden beschreven door 
Sandra Seagal en David Horne in het boek ‘Human Dynamics, samen leven, samen werken’. In 
gesprek gaan met het kind is een belangrijk Jenaplanuitgangspunt. Via pedagogische tact dagen we 
kinderen uit deelgenoot te worden van hun eigen ontwikkeling. Het voeren van kindgesprekken vindt 
op regelmatige basis plaats. 
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5.2.3. Meervoudige intelligenties 

Kinderen zijn knap op verschillende manieren. Als een kind ‘het niet snapt’ dan leggen leerkrachten 
het op een andere wijze uit. Als er vele manieren bestaan om knap te zijn, dan bestaan er ook vele 
manieren om onderwijs te geven. Door te onderwijzen op veel verschillende manieren bereiken we 
meer kinderen. De leerkrachten passen hun bereik aan, aan het bereik van de intelligenties van de 
kinderen. We veranderen de manier waarop we leerstof aanbieden. 

Howard Gardner ontwikkelde zijn theorie van de meervoudige intelligentie. Hij omschrijft intelligentie 
als: 

 “Intelligentie is de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.”  

Kinderen maken bij het leren gebruik van verschillende intelligenties:  

• Taalkundig 
• Logisch-wiskundig 
• Visueel-ruimtelijk 
• Lichamelijk-motorisch 
• Muzikaal-ritmisch 
• Naturalistisch 
• Interpersoonlijk 
• Intrapersoonlijk 

“De mate waarin ze onderling in sterkte, mogelijkheden en samenwerking variëren, verschilt van 
mens tot mens.” 
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6. Indicatoren basisondersteuning 
Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe zijn afspraken gemaakt over het niveau van 
ondersteuning dat de Hoeve moet bieden. Er is vastgesteld dat de basisondersteuning van alle 
deelnemende scholen van een gelijkwaardige, hoge kwaliteit moet zijn.  

Er is een lijst met dertien indicatoren voor basisondersteuning opgesteld, die gebruik wordt om de 
basisondersteuning te definiëren en te meten. De indicatoren van de onderwijsinspectie zijn hierin 
opgenomen en zijn aangevuld met de indicatoren vanuit de PO-raad en het handelingsgericht 
werken. Voor een volledige beschrijving van de indicatoren verwijzen wij naar het strategisch 
meerjarenplan 2019-2023.  

De indicatoren zijn onderverdeeld in een aantal kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten. In dit 
hoofdstuk treft u de beoordeling van deze indicatoren en kwaliteitskenmerken van de 
basisondersteuning door een onafhankelijk onderzoeksbureau, de Nederlandse Jenaplanvereniging en 
de Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Uit deze beoordeling komen ontwikkelpunten die terugkomen als doelstelling in het strategisch 
meerjarenplan, het ondersteuningsplan en de bijbehorende jaarplannen. 

Jaarlijks beoordeelt het ondersteuningsteam van de Hoeve alle indicatoren en de 
kwaliteitskenmerken van de basisondersteuning op de Hoeve.  

6.1. Beoordeling van de indicatoren voor basisondersteuning op 
de Hoeve  

In 2017 heeft er een audit plaatsgevonden door onafhankelijke partijen waarin de waardering en de 
kwaliteit van de basisondersteuning is beoordeeld ten opzichte van het gemiddelde van alle scholen 
in Nederland. De indicatoren voor basisondersteuning vormen de basis voor deze inventarisatie. Deze 
indicatoren staan beschreven in het strategisch meerjarenplan van 2019-2023. 

Het verslag van deze audit, de visitatie van Het Kan, een onderdeel van de Nederlandse Jenaplan 
Vereniging en het Inspectierapport van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit 2019 
geven ontwikkelpunten die terugkomen in het Ondersteuningsplan van 2019-2023. 

Uit het strategisch meerjarenplan en het ondersteuningsplan van de Hoeve blijkt dat de Hoeve op alle 
indicatoren ruim boven het gemiddelde van alle scholen in Nederland scoort. Ondanks deze hoge 
score zijn er ook ontwikkelpunten.  

Hieronder ziet u enkele tabellen waarin de waardering van de kwaliteit van de basisondersteuning ten 
opzichte van het gemiddelde van alle scholen in Nederland wordt weergegeven. 
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Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren.  

In de rechterkolom staat het percentage scholen met een bepaalde beoordeling 
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In deze figuur zie je in de linker kolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechter kolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De 
gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een vierpunt-schaal. 

 

Uit het Visitatierapport van november 2019 door Het Kan, een organisatie die aangesloten is bij de 
Nederlandse Jenaplan Vereniging, komen aanbevelingen die betrekking hebben op het versterken 
van het didactisch handelen van de stamgroepleider met als aandachtspunt differentiëren en 
activeren van de leerlingen, het borgen en verder ontwikkelen van de leerlijn eigenaarschap van de 
leerling en eigenaarschap van de stamgroepleider op het gebied van begeleiding van leerlingen in de 
stamgroep en jaargroep. 

In het Inspectierapport van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit mei 2019 
komen aanbevelingen om het beleid omtrent de sociale veiligheid op school in kaart te brengen en 
verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt aangegeven dat de kwaliteit van de zorg in meetbare doelen 
moet worden weergegeven. 

Al de bovenstaande ontwikkelpunten hebben betrekking op de ondersteuning van leerlingen, ouders 
en stamgroepleiders en zijn terug te vinden in het strategisch meerjarenplan en de bijbehorende 
jaarplannen. 
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7. Evaluatie Ondersteuningsplan 2015 – 2019 
De doelen die gesteld zijn in het Ondersteuningsplan van 2015-2019 zijn geëvalueerd. De afgelopen 
vier jaren hebben we de volgende doelen gerealiseerd of in gang gezet:  

Talentontwikkeling: 

1. De leerlingen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 
competent voelen. Kinderen hebben de afgelopen periode gewerkt aan het stellen van 
individuele (leer) doelen. Uitgaan van meervoudige intelligenties vormt de basis van deze 
doelstelling. Het schoolteam is geschoold, meervoudige intelligenties zijn zichtbaar in de 
stamgroepen gemaakt en komt tot uiting in de werktijd en projecten rondom wereldoriëntatie.  

2. De leerkracht (h)erkent de talenten van het kind en geeft het kind de ruimte om zijn talenten 
te ontdekken en te ontwikkelen. Stamgroepleiders zijn geschoold in het voeren van kind-
gesprekken. Deze gesprekken vormen de basis voor het eigenaarschap van de leerling. De 
leerkracht en de leerling evalueren samen het leerproces van de leerling. De leerling is 
regisseur van zijn/haar eigen ontwikkeling en stelt persoonlijke doelen.  

3. De leerkrachten stellen hoge eisen aan de kinderen en dagen kinderen uit. 
4. (Hoog)begaafde kinderen krijgen extra taken die uitdagend zijn. Dit doel is in ontwikkeling en 

wordt benoemd in het strategisch meerjarenplan 2019-2023 met betrekking tot het bieden 
van prikkelend onderwijs aan leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden op diverse 
vakgebieden. 

 

Handelingsgericht werken: 

1. Borgen van het handelingsgericht werken. De leerkrachten werken handelingsgericht volgens 
het stappenplan. Dit onderwerp keert regelmatig terug bij groepsbesprekingen. Het borgen 
van deze werkwijze zal ook in het strategisch meerjarenplan benoemd worden. 

2. Leerkrachten verwerken en analyseren de toetsresultaten in Parnassys. Dit doel is 
gerealiseerd. 

3. Leerkrachten werken met de protocollen dyslexie, dyscalculie, samenspelen en 
hoogbegaafdheid in de groep. * 

4. Leerkrachten zijn op de hoogte van stoornissen van kinderen (AD(H)D,ODD,DCD,ASS, etc.).* 
5. Leerkrachten spelen adequaat in op mogelijkheden van kinderen.*  

*Doelen 3,4 en 5 zijn in ontwikkeling en komen ook in het ondersteuningsplan van 2019-2023 
in de doelen terug 

In het strategisch meerjarenplan van 2019-2023 wordt een complete evaluatie gegeven van het 
meerjarenplan van 2015-2019. Hierin zijn ook de doelen van het ondersteuningsplan 2015-2019 
geëvalueerd. Tevens kunt u in het jaarverslag aanvullende informatie vinden met betrekking tot het 
financiële beleid. 
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8. Nieuw ondersteuningsplan 2020-2024 Zeeluwe  
Elke vier jaar stelt het samenwerkingsverband Zeeluwe een nieuwe ondersteuningsplan op.  

Het huidige OP loopt in 2020 af. De afgelopen maanden hebben er verschillende ronde 
tafelbijeenkomsten plaatsgevonden waarin met een brede vertegenwoordiging van onze morele 
eigenaars de opgaven voor de komende vier jaar worden opgehaald. Het uitgangspunt is: ‘Doen wat 
nodig is”. 

Er zijn de volgende zeven opgaven geformuleerd: 

1. Een juiste plek met goed onderwijs en goede ondersteuning voor elk kind.  
2. Voor specifiekere groepen gaan we ons extra inzetten. 
3. De rol van ouders is cruciaal en de samenwerking met hen moet worden versterkt. 
4. Inzetten op het verbeteren van de doorlopende ontwikkelingslijnen. 
5. Doen wat nodig is vraag ‘professionele teamaanpak op school’ rondom het kind. 
6. Permanent leren en verbeteren op basis van openheid en samenwerking. 
7. Het is wenselijk dat rol van Zeeluwe verder te versterken. 

Er zijn vervolgens actielijnen vanuit het ondersteuningsplan van Zeeluwe die terugkomen in het 
ondersteuningsplan van de Hoeve. 

De Hoeve ziet ouders als partners en betrekt hen actief bij de opvoeding, het onderwijs en de 
ondersteuning van hun kind. Dit doel komt terug in het strategisch meerjarenplan van 2019-2023. 

Op het gebied van het onderwijskundig beleid wordt het uitgegaan van verschillen tussen leerlingen 
en het gericht vergroten van kennis en vaardigheden van de talenten alle leerlingen als doelstelling in 
het strategisch meerjarenplan terug. Hierbij stellen leerkrachten hoge eisen aan de leerlingen en 
dagen zij kinderen uit. Met betrekking tot het beleid rondom (hoog)begaafde leerlingen gaat men uit 
van de doelstelling om prikkelend onderwijs te geven aan elke leerling passend bij de Jenaplanvisie 
die De Hoeve uitdraagt. 

Ondersteuning aan leerlingen vindt plaats volgens de methodiek van Handelingsgericht werken en 
diagnosticeren. 

Een professionele aanpak van het schoolteam waarin kennis en kunde aanwezig is met betrekking tot 
leerlijnen van taal en rekenen/wiskunde, de diverse leer- en gedragsstoornissen, het analyseren van 
toetsgegevens en de diverse protocollen. 

Alle doelstellingen staan in het strategisch meerjarenplan 2019-2023 beschreven en zullen in de 
bijbehorende jaarplannen uitgewerkt worden.  
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9. Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering 
De Hoeve werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering door het werken met bekwaam personeel en 
moderne methoden, het consequent volgen van de resultaten van de groep en van kinderen en het 
stellen van doelen op alle niveaus in de organisatie. Deze ontwikkelingen worden gevolgd door de 
ouders, specialisten die visiteren, visitaties vanuit de Nederlandse Jenaplan Vereniging en door de 
inspectie.  

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 
De pedagogische kwaliteit van de leerkrachten is van groot belang op onze Jenaplanschool. Onze 
visie ‘binnen de opvoeding vindt het onderwijs plaats’, laat zien dat de leerkrachten op de Hoeve in 
eerste instantie pedagogen zijn. Dat uitgangspunt vraagt om een continu proces van reflecteren en 
communiceren. De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de 
pedagogische kwaliteit van de leerkrachten en de kwaliteit van werk, spel, viering en gesprek. Iedere 
medewerker in het kindcentrum is dienstbaar aan dat proces. Wij willen samen met kinderen in 
interactie leren, met bevlogenheid, nieuwsgierig naar wat de samenwerking en het leerproces ons 
oplevert. Een leerkracht moet dus ook open staan voor zelfontwikkeling, willen studeren en ideeën en 
verhalen van kinderen en ouders ter harte nemen. Immers, de Hoeve is een lerende organisatie die 
weet hoe je aan kwaliteitsverbeteringen kunt werken. 

Kwaliteitsverbetering door moderne methoden 
Op de Hoeve gebruiken we moderne methoden voor alle cursussen met uitzondering van de 
taalopdrachten, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Voor taal zijn er taalkaarten 
gemaakt. Biologie, aardrijkskunde en geschiedenis worden projectmatig aangeboden. De kinderen 
krijgen ongeveer een keer in de drie weken een nieuw project aangeboden. De leerkrachten noteren 
de projecten op de kerndoelenbladen, zodat er overzicht is over de behaalde doelen. Om de resultaten 
van de groep en het individuele kind op de korte termijn inzichtelijk te krijgen, kijken de leerkrachten 
iedere dag het werk na van de kinderen. Daarnaast bieden ze methodegebonden toetsen aan, die 
driewekelijks worden afgenomen. De leerkracht kan met behulp van de resultaten het onderwijs aan 
de groep en het individuele kind bijstellen. 

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 
De derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verhogen is het werken met 
toetsen. Om kinderen acht jaar lang zo goed mogelijk te volgen, gebruiken wij toetsen van het 
leerling- en ontwikkelvolgsysteem Cito. Met deze toetsen wordt systematisch en regelmatig de 
opbrengsten geanalyseerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  

Deze toetsen zijn methodeonafhankelijk en gebruiken we voor taal (onderbouw), lezen, 
(werkwoord)spelling, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde.  

Met behulp van het leerling- en ontwikkelvolgsysteem stellen we het volgende vast of: 

1. Kinderen zich voldoende ontwikkelen. 
2. De leerstof op het niveau van het kind is afgestemd. 
3. Kinderen extra ondersteuning nodig hebben. 
4. Verbeteringen in het onderwijsgedrag van de leerkracht nodig zijn. 
5. Onderdelen van het onderwijsaanbod voor verbetering in aanmerking komen. 

De toetsen worden in de jaargroep afgenomen, tenzij het wenselijk is dit in een klein groepje af te 
nemen. Doordat de Cito-toetsen door het hele land worden afgenomen, is het mogelijk landelijk te 
vergelijken met de resultaten van leeftijdsgenoten. 

De resultaten worden vier keer per jaar besproken tijdens een groepsbespreking. Daarbij leidt de 
intern begeleider de vergadering. 

Kwaliteitsverbetering dankzij het strategisch meerjarenplan, 
ondersteuningsplan en jaarplan 
Iedere vier jaar maakt het team een nieuw strategisch meerjarenplan en ondersteuningsplan waaruit 
jaarlijks een jaarplan wordt opgesteld dat wordt besproken met het bestuur en de 
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medezeggenschapsraad. Het strategisch meerjarenplan en het jaarplan zijn voor ouders te vinden op 
de website. 

De basisprincipes, kernkwaliteiten en de essenties zijn een fundament voor ons basisonderwijs en het 
dagelijks handelen van de medewerkers. 

Kwaliteitsbewaking door ouders 
Een keer per vier jaar wordt er onder ouders een enquête afgenomen. De resultaten worden 
besproken in het team, bestuur en de medezeggenschapsraad. Vervolgens wordt de samenvatting 
van deze enquête aan de ouders via de nieuwsbrief bekend gemaakt en op de website geplaatst.  

Kwaliteitsverbetering door inspectie 
De onderwijsinspectie heeft een nieuw toezichtskader ontwikkeld. Vanaf 1 augustus 2017 is deze 
vorm van toezichtkader definitief.  

Kenmerken van het toezichtkader zijn: 

• Heeft het bestuur/directie doelen afgesproken met de school, heeft het voldoende zicht op de 
onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

• Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant 
en integer? 

• Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die 
van zijn school? 

• Is het financieel beheer deugdelijk? 

De hoofdvragen die de inspectie stelt zijn: 

• Leren kinderen maximaal? 
• Geven leerkrachten goed les? 
• Is het klimaat voor kinderen, veilig, stimulerend en ambitieus? 
• Bewaakt het bestuur en de directie de kwaliteit van de school? 

Het verslag van het inspectiebezoek in mei 2019 is te vinden op de website van school. 
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10. Doelen  
Uitgangspunt bij het bieden van ondersteuning op de Hoeve is dat we alle kinderen op allerlei 
manieren ondersteuning bieden. Een aantal kinderen op de Hoeve heeft veel, intensieve 
ondersteuning nodig. Deze groep kinderen is echter in de minderheid. Hiervan heeft een aantal 
kinderen op een gegeven moment in hun schoolloopbaan extra hulp en begeleiding nodig op een 
specifiek gebied. Daarnaast hebben alle kinderen uitdaging en begeleiding nodig, iedere dag dat ze 
op school zitten. Ondersteuning gaat dus niet alleen over ‘zorgkinderen’ die met veel zaken moeite 
hebben, maar juist ook over kinderen die uitblinken en begaafd zijn op een bepaald gebied en over 
kinderen die op een bepaald moment een ‘steuntje in de rug’ nodig hebben.   

De basis van de ondersteuning is gebaseerd op een vaste werkwijze, die we regelmatig evalueren en 
bijstellen. Het streven is om deze ondersteuning de komende jaren nog specifieker aan te laten 
sluiten op de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Door ons onderwijsaanbod in algemene zin 
zodanig in te richten dat kinderen op veel verschillende manieren kunnen leren en werken en worden 
uitgedaagd, is het eenvoudiger een kind de ondersteuning te bieden die het op dat moment nodig 
heeft. De doelen die we nastreven op dit gebied, talentontwikkeling, zijn ambitieus en veelzijdig. 
Door het uitwerken van deze doelen zal de geboden ondersteuning op de Hoeve nog beter aansluiten 
bij de ondersteuningsbehoefte het kind en de groep.  

Op dit moment hebben we een breed ondersteuningsteam met diverse specialisaties. Het 
ondersteuningsteam ondersteunt leerkrachten en kinderen. 

Dit ondersteuningsplan is onderdeel van het strategisch meerjarenplan 2019–2023. De doelen 
rondom ondersteuning en begeleiding van kinderen zijn niet los te koppelen van het meerjarenplan. 
De doelen van het Ondersteuningsplan 2019-2023 waaraan gewerkt wordt, zijn vermeld in het 
strategisch meerjarenplan van 2019-2023. Uit het strategisch meerjarenplan en het 
ondersteuningsplan komen de jaarplannen tot stand. 

Graag verwijzen wij u naar bladzijde 59 van het strategisch meerjarenplan van 2019-2023 hoofdstuk 
5.4.5 voor de doelen van het ondersteuningsplan. De uitgewerkte planning van deze doelen staat op 
pagina 62.  
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Slot 
Dit ondersteuningsplan is een onderdeel van het strategisch meerjarenplan 2019–2023 van Stichting 
Onderwijsgemeenschap de Hoeve.  

Het is onze overtuiging dat het onze taak is het effect van onze manier van lesgeven te evalueren 
aan de hand van de vooruitgang van het leren en het vormen van kinderen. Kindcentrum de Hoeve is 
een plaats om te leren, waarin we in dialoog met de kinderen en ouders komen tot een waardevolle 
relatie.  

We maken gebruik van de sterke kanten en talenten van kinderen en daarbij leveren de toetsen en 
andere metingen feedback op over de impact die medewerkers hebben op het leren en vormen van 
de kinderen. Dit impliceert een open houding van de medewerkers ten aanzien van hun eigen 
ontwikkeling en die van de organisatie. 

Het team werkt samen met de ouders toe naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, zodat ieder 
kind na hun schooltijd op de Hoeve vol vertrouwen de volgende stap kan maken!  

 
 

 
Kernkwaliteiten van Jenaplan 
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Bijlage - Schoolondersteuningsprofiel de Hoeve 
(april 2017) 

 
 

 

1. Inleiding  

 

Het overbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attituden aan kinderen, kortom 
leren, is de pedagogische en didactische taak van de Hoeve. Leren is sociaal leren. Zonder 
de aanwezigheid van één ander mens, kun je je als kind niet volwaardig ontwikkelen. 
Omdat het leren altijd in een sociale context vorm krijgt, is het van belang deze sociale 
context duidelijk te formuleren. 

In de stamgroep creëert de leerkracht een pedagogische situatie door gebruik te maken 
van de dynamiek van een groep kinderen. Een groep kinderen is altijd nieuwsgierig en de 
kinderen tintelen van energie en vragen die er leven. De leerkracht roept een spanning op 
door prikkelende vragen te stellen en elk kind van de groep wordt geprikkeld en gedreven 
om te handelen en actief deel te nemen aan de activiteit. Betrokkenheid van de kinderen 
en de leerkracht is het uitgangspunt om tot leren te komen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doormaken. Dit betekent dat ieder kind zich in eigen tempo en niveau mag ontwikkelen.  

Binnen onze school hanteren we een eigen visie op de begeleiding van (zorg)kinderen. 
Het is een manier van werken die past binnen het Jenaplanonderwijs en die gericht is op 
het professioneel begeleiden van (zorg)kinderen.  

 

Deze handelingsgerichte aanpak kenmerkt zich door de individuele afstemming en de 
oplossingsgerichtheid. Dit betekent dat wij geen standaardaanpak hebben voor de 
begeleiding van een kind, maar iedere keer opnieuw kijken naar wat het kind nodig heeft. 
Wij hanteren wel vaste methodieken voor bijvoorbeeld de aanpak van dyslexie, 
dyscalculie of bij de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. Door goed te kijken naar 
het kind kan de aanpak dus afwijken. Immers, kinderen met dyslexie zijn niet allemaal 
hetzelfde en (hoog)begaafde kinderen verdienen een specifieke aanpak. 

 

We kijken niet naar de onmogelijkheden of  beperking van het kind, maar naar de 
mogelijkheden van het totale kind. Kinderen zijn kleine mensen die vele kwaliteiten 
hebben die ontwikkeld moeten worden. Elk kind wordt steeds als totale persoon erkend 
en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken (basisprincipe 4). 

 

Het ondersteuningsprofiel geeft u inzicht in de onderwijsmogelijkheden op de Hoeve. 

 

2. Algemene gegevens  

 

2a. Contact en vaststellingsgegevens l 

 Naam:     Stichting onderwijsgemeenschap de Hoeve 
Adres:     Veenslagenweg 17 

http://www.zeeluwe.nl/
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Naam school Brin:        03OU 
Telefoon: 033-2536093 
E-mail:     info@dehoeveschool.nl 

Opgesteld namens 
directie en team  

Datum:     12-12-2017 
Directeur: N. de Graaff-van Delft  

Opgesteld met 
Advies MR  

Datum:     08-01-2017  
Voorzitter MR: M. Hagmanns 

Vastgesteld door 
bestuur  

Datum:     08-01-2017 
Voorzitter bestuur: A. Brinkmann 

2b. Onderwijskundig concept van de school 

Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waar het gaat om het ontwikkelen van een 
positieve betrokkenheid bij het wel en wee van de ander. Het gaat om het leren begrijpen van 
mensen en situaties, zodat we elkaar niet buitensluiten, maar elkaar aanvullen waardoor we ons 
verbonden voelen. Het gaat om empathie en sympathie, die ook de ander uitnodigt tot zorg, 
behulpzaamheid en vriendelijkheid. 

Leren doe je het beste in een coöperatieve cultuur. Daar is gerichte aandacht nodig voor sociale 
vaardigheden en omgangsvormen zoals samenwerken, helpen, samen beslissen, samen spelen, etc. 

 

Bij de inrichting van het leerplan is de wijze waarop een jong kind de wereld verkent centraal gezet. 
Een kind is vanaf zijn geboorte geïnteresseerd in alles wat hij tegenkomt. Elk kind heeft op zijn 
eigen niveau een haast onstuitbare drang om de wereld te verkennen. Kinderen aanschouwen en 
onderzoeken de wereld als geheel en daarom is het van belang het onderwijsaanbod af te stemmen 
op de behoefte van het kind. 

 

Op de Hoeve is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. De kennismaking met de wereld doen 
wij door middel van projecten. Daarnaast zijn er cursussen die ten dienste staan van 
wereldoriëntatie.  

 

2c. Kengetallen 

Leerlingaantal op 1-10-2017 351  

Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 
0 

Aantal lln 1,2: 0 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal sbo-verwijzingen 1 1 3 

Aantal verwijzingen so cl 2 - - 1 

Aantal verwijzingen so cl 3 - - - 

Aantal verwijzingen so cl 4 - - - 

 

Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief 2017 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

2 2 2 1 1 - 6 3 

 

Uitstroom naar VO 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 

1 - - 

Praktijk onderwijs 1 2 - 
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VMBO BB 3 1 2 

VMBO K 4 6 2 

VMBO T 14 13 9 

VMBO-T / HAVO - 5 2 

HAVO 10 4 5 

HAVO /VWO 3 3 7 

VWO 7 9 5 

 

3. Basisondersteuning  

 

 

3a. Resultaat kwaliteit Basisondersteuning 

 

Datum vaststelling kwaliteit basisondersteuning: mei 2017 
(Q3, Penna adviseurs) 

Gemiddelde 
score de 
Hoeve 

Gemiddelde 
alle scholen 
gemeente 
Nijkerk 

Onderwijs Pedagogisch handelen 4.0 3.6 

 Afstemming 4.0 3.3 

 Opbrengstgericht werken 4.0 3.6 

Ondersteun
ing 

Planmatig werken 4.0 3.6 

 Deskundigheid 4.0 3.3 

 Lichte ondersteuning 3.8 3.5 

 Ontwikkelingsperspectieven (OPP) 4.0 3.6 

 Overdracht 4.0 3.8 

 Ouders 3.8 3.7 

Beleid Beleid leerlingenzorg 4.0 3.6 

 Evaluatie leerlingenzorg 4.0 3.5 

Organisatie Organisatie van de ondersteuning 4.0 3.6 

 Ondersteuningsteams 4.0 3.7 

Resultaten Resultaten 3.7 3.4 

Grand Total  3.9 3.5 

 

 

3b. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning 

Datum laatste inspectierapport 14-12-2011 Aspecten die niet zijn gescoord, staan 
niet in het inspectierapport. 

Legenda: 

1. slecht 
2. onvoldoende 
3. voldoende 
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4. goed (In 2011 gaf de inspectie geen goed als beoordeling aan een school. Voldoende was 
het hoogst haalbare) 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsleerproces Leraren leggen duidelijk uit, organiseren efficiënt en houden leerlingen 
betrokken 

 5.1 Leraren geven duidelijke uitleg van de 
leerstof 

    

 5.2 Leraren realiseren een taakgerichte 
werksfeer 

    

 5.3 Leerlingen zijn actief betrokken bij 
onderwijsactiviteiten 

    

 Leraren stemmen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen  

 6.1 Leraren stemmen aangeboden leerinhouden 
af … 

    

 6.2 Leraren stemmen de instructie af …     

 6.3 Leraren stemmen de verwerkingsopdrachten 
af … 

    

 6.4 Leraren stemmen de onderwijstijd af …     

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend 
systeem van   genormeerde instrumenten en 
procedures 

  X  

 7.2 Leraren volgen en analyseren systematisch 
de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 

    

 Leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra-ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke l.l. 
ondersteuning nodig hebben 

  X  

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde 
gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 

  X  

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig 
uit 

  X  

 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten 
van de ondersteuning 

  X  

 8.5 De school zoekt structurele samenwerking 
met ketenpartners waar interventies op 
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 

    

 

 

3c. Oordeel van de school/team over de  

- De standaarden kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuningsstructuur  
- De standaarden handelingsgericht werken 

Legenda: 

1. slecht 
2. onvoldoende 
3. voldoende 
4. goed  
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In 2011 heeft de inspectie maar 15 minuten gebruikt om in 13 groepen te kijken naar de wijze 
waarop wij inhoud geven aan het onderwijs. In die tijd zijn voornamelijk de groepsplannen bekeken 
en de resultaten van Cito bekeken en geanalyseerd. Wij vinden daarom de beoordeling van de 
inspectie te eng geformuleerd.  

Wij zijn van mening dat we op het gebied van kwaliteit goede resultaten leveren op het gebied van 
de harde gegevens en op het gebied van de pedagogiek. 

We werken al jaren handelingsgericht (HGW) en volgen daarin ook de lijn die door het 
samenwerkingsverband is uitgezet. 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsleerproces Leraren leggen duidelijk uit, organiseren efficiënt en houden leerlingen 
betrokken 

 5.1 Leraren geven duidelijke uitleg van de 
leerstof 

   X 

 5.2 Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer    X 

 5.3 Leerlingen zijn actief betrokken bij 
onderwijsactiviteiten 

   X 

 Leraren stemmen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen  

 6.1 Leraren stemmen aangeboden leerinhouden 
af … 

   X 

 6.2 Leraren stemmen de instructie af …    X 

 6.3 Leraren stemmen de verwerkingsopdrachten 
af … 

   X 

 6.4 Leraren stemmen de onderwijstijd af …   X  

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend 
systeem van   genormeerde instrumenten en 
procedures 

   X 

 7.2 Leraren volgen en analyseren systematisch 
de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen 

   X 

 Leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra-ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke l.l. 
ondersteuning nodig hebben 

   X 

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde 
gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 

   X 

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig 
uit 

   X 

 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten 
van de ondersteuning 

   X 

 8.5 De school zoekt structurele samenwerking 
met ketenpartners waar interventies op 
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 

   X 

 

 

4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
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Inleiding 

Om te bepalen of een kind op de Hoeve de juiste ondersteuning kan ontvangen, wordt er 
bij de aanname bekeken wat het kind nodig heeft. In het aannamebeleid van de school 
staat beschreven hoe de procedure in z’n werk gaat. De directeur van de school bepaalt 
na onderzoek of een kind toelaatbaar is. Daarbij wordt gekeken naar het totale kind.  

Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen: 

• Gesprek met ouders 
• Gesprek met voorschoolse opvang/vorige school 
• Opvragen van onderzoeksverslagen 
• Opvragen van rapporten van het kind 
• Opvragen van het dossier van het kind 
• Opvragen van het leerlingvolgsysteem van de voorschoolse opvang/vorige school 

 

4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

Meer aanwezig dan 
omschreven in de 
basisondersteuning SWV 
Zeeluwe 

Toelichting: 

De Hoeve werkt samen met diverse instanties oa: 
Centrum voor jeugd en gezin (CJG), Expertisecentrum 
Uniek, Regionaal Instituut Dyslexie (RID), Psychologen 
Praktijk Leusden (PPL), etc. Expertise Centrum Uniek is 
in de school gevestigd. De specialisten werken onder 
eigen verantwoordelijkheid in opdracht van de ouders. 

De school signaleert en adviseert. Ouders bepalen waar 
ze de hulp voor hun kind halen. Gezamenlijk wordt 
vervolgens bekeken hoe we het kind in de school- en 
thuissituatie het beste kunnen helpen. 

Wanneer de ouders en de school het wenselijk vinden 
dat een kind wordt onderzocht, dan kunnen de ouders 
tot maximaal 500 euro declareren bij de school (zie 
document: mijn kind wordt onderzocht). 

Spraak- taalproblemen Ja Twee dagen in de week is er een logopediste aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. 

Dyslexie Ja Zie protocol dyslexie. 

Twee dagen in de week is er een logopediste aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. 

Dyscalculie Ja Zie protocol dyscalculie. 

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. 

Motorische 
beperkingen 

Ja Tenzij het kind een meervoudige beperking heeft of het 
gaat om een kind dat verzorging nodig heeft en/of kind 
dat geen zittend onderwijs kan ontvangen.  

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. Een dag in de week is er 
een kinderfysiotherapeut aanwezig van Expertise 
centrum Uniek. 

Zieke kinderen Ja Tenzij het gaat om een kind dat verzorging nodig heeft 
en/of kind dat geen zittend onderwijs kan ontvangen.  

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek.  
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Ondersteuningsteam van de school bestaande uit drie 
intern begeleiders/remedial teacher en de directeur. 

ZML- kinderen Ja Tenzij het IQ lager ligt dan 75 (zie bijlage 1).  

 

Auditieve beperkingen Ja Tenzij het kind doof is. 

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. Drie dagen in de week is er 
een logopediste aanwezig van Expertise centrum Uniek. 

Visuele beperkingen Ja Tenzij het kind blind is. 

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. Een dag in de week is er 
een kinderfysiotherapeut aanwezig van 
Expertisecentrum Uniek. 

Gedragsproblemen Ja Tenzij het kind agressief is en/of niet in staat is een 
relatie aan te gaan en/of meervoudig beperkt is. 

ADHD Ja Tenzij het kind agressief is en/of niet in staat is een 
relatie aan te gaan en/of meervoudig beperkt is. 

Autisme Ja Tenzij het kind agressief is en/of niet in staat is een 
relatie aan te gaan en/of meervoudig beperkt is. 

Jonge risico kind Ja Tenzij het kind agressief is en/of niet in staat is een 
relatie aan te gaan en/of meervoudig beperkt is. 

Anderstaligen Ja De leerkrachten kunnen het kind de Nederlandse taal 
aanleren. 

Vijf gediplomeerde remedial teachers (onderwijzend 
personeel). Twee externe remedial teachers aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. 

Twee dagen in de week is er een logopediste aanwezig 
van Expertisecentrum Uniek. 

Hoogbegaafdheid Ja Zie protocol hoogbegaafdheid. 

SVIB Ja Wordt ingekocht. 

Kanjertraining Ja Door remedial teacher. 

Aandachtstraining Ja In de groep. 

Anders Ja Een dag in de week een kinderpsycholoog en 
kinderspeltherapeut aanwezig van Expertisecentrum 
Uniek (www.expertise-centrumuniek.nl)  

 

  

http://www.expertise-centrumuniek.nl/
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Bijlage 1 

 
 

 

 

4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-
onderwijsbehoeften 

 

Er werken op onze school m.i.v. 1 augustus 2017 21 onderwijsgevende personeelsleden, 
een beleidsmedewerker/ ICT-coördinator, één conciërge en één 
handvaardigheidondersteuner.  
Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die 
speciale zorg behoeven o.a: 

• Vijf gediplomeerde remedial teachers. 
• Drie gediplomeerde intern begeleiders. 
• Meerdere leerkrachten zijn gediplomeerd ‘gespecialiseerd groepsleider’. 
• Eén leerkracht is taalspecialist. 
• Twee leerkrachten hebben het diploma ALO (gymdocent). 
• Eén leerkracht is autismecoach. 

 

Binnen de school is het expertisecentrum Uniek gevestigd. Expertisecentrum Uniek is een 
paramedische praktijk waarin behandeling van kinderen centraal staat. De behandelaars 
werken samen met ouders en de school ten behoeve van het kind.  

 

Wat het behandelcentrum zo uniek maakt, is de multidisciplinaire samenstelling van het 
team. Hierdoor zijn ze in staat om snel te screenen en te behandelen met een zo laag 
mogelijke wachttijd. De onderlinge samenwerking bevordert de kwaliteit van zorg. Dit 
heeft een positief effect op het behandelresultaat. Het team bestaat uit de volgende 
behandelaars:  

• Logopedist 
• Dyslexiespecialist 
• Stottertherapeut 
• Orthopedagoog 
• Kinderfysiotherapeut 
• Kinder- en Jeugdpsycholoog 
• Remedial teacher 
• Speltherapeut 
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4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra 
onderwijsbehoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw Inrichting:  

schoolwoonkamer in de 
onderbouw (nieuwbouw 
2012).  

Vaste kringen in onder- en 
middenbouw. 

Voldoende ruimte per kind. 

De school (midden- en 
bovenbouw) wordt gerenoveerd in 
schooljaar 2019-2020. 

Aandacht en tijd  De leerkrachten zijn getraind 
in het ‘zien’ van het kind. Het 
pedagogisch kader bepaalt 
de dagelijkse begeleiding van 
de kinderen (zie verslag 
pedagogische tact op de 
Hoeve i.s.m. het NIVOZ). 
Leerkrachten maken tijd voor 
een kind en de ouders. 

De groepsgrootte is ongeveer 
27 kinderen. In de 
onderbouw start de groep 
met zo’n 19 kinderen en 
loopt uit tot maximaal 27 
kinderen. 

 

We ambiëren een open relatie met 
het kind en de ouders. Naast de 
reguliere gespreksmomenten (3 
keer per jaar) kunnen 
leerkrachten maximaal één keer 
in de twee maanden overleggen 
met ouders. Indien er sprake is 
van een crisissituatie kan het 
overleg één keer in de maand 
plaatsvinden. Bij dit overleg is de 
intern begeleider en/of directeur 
van de school aanwezig.  

Ouders die frequent overleg eisen, 
zonder dat daar volgens de school 
reden voor is, worden 
nadrukkelijk gevraagd de 
hulpvraag te stellen aan 
specialisten die daarvoor zijn 
opgeleid. 

Schoolomgeving Om de school is voldoende 
ruimte om te spelen. Er is 
veel groen aanwezig. Naast 
de school staat een 
voetbalkooi die tijdens het 
buitenspelen wordt gebruikt. 

 

Leerlingpopulatie De ouders van de kinderen 
zijn middelbaar tot hoger 
opgeleid. 

De Hoeve is geen afspiegeling van 
de maatschappij t.a.v. de 
leerlingenpopulatie.  

Teamfactoren De Hoeve heeft een hecht 
team dat vanuit waarden 
handelt. De basisprincipes en 
kernkwaliteiten vanuit het 
Jenaplanonderwijs hebben 
hierin een verbindende 
factor. 

 

Leerkrachtfactoren De leerkracht is een 
professional en pedagoog die 
zich conformeert aan de 
lerende schoolorganisatie.  

De leerkracht is in staat te 
reflecteren op eigen 
handelen. 

De eisen die de school stelt aan 
de leerkracht zijn hoog. Een 
leerkracht moet goed voor zichzelf 
kunnen zorgen, om zodoende ook 
goed voor de kinderen te kunnen 
zorgen. 
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De leerkracht kan goed 
organiseren en heeft 
overwicht.  

De leerkracht kan de 
leerlijnen toepassen en 
stagnaties in het leerproces 
signaleren en remediëren. 

Samenwerking met 
partners 

De Hoeve werkt vanuit eigen 
waarden en uitgangspunten 
graag samen met anderen. 
De vraag die hierin centraal 
staat is: ‘Wat heeft het kind 
of de groep nodig?’ 

De samenwerking moet ten 
dienste staan van het kind 
en/of de groep. Aan de 
resultaatgerichte normen die 
vanuit de maatschappij 
worden gesteld aan kinderen 
wordt, indien nodig, 
weerstand geboden.  

Het team is verantwoordelijk 
voor de resultaatverplichting.  

Het pedagogisch kader is leidend 
op de Hoeve. Dit staat soms in 
contrast met de maatschappelijke 
doelen die voornamelijk 
resultaatgericht zijn.  

Pedagogisch kader Kinderen worden 
gestimuleerd om hun 
talenten te ontdekken, te 
laten zien en te delen. Onze 
missie is: ‘Binnen de 
opvoeding het onderwijs’.  

 

 

 

5. Grenzen aan het onderwijs   

 

 

Waar liggen de grenzen in ons onderwijs 

 

De Hoeve is een basisschool. We zijn opgeleid om basisonderwijs te geven, binnen de 
mogelijkheden van de groepssamenstelling. Op de Hoeve hebben we te maken met een 
groepsgemiddelde van ongeveer 27 kinderen. We kunnen daardoor geen individueel 
onderwijs aanbieden. De leerkrachten zijn door de samenstelling van de heterogene 
groepen in staat minimaal vijf verschillende niveaus in de stamgroepen te hanteren.  

 

We kunnen geen onderwijs bieden aan: 

• Kinderen die blind en/of doof zijn; 
• Kinderen met een intelligentie quotiënt kleiner dan 75; 
• Kinderen met een ontwikkelingsachterstand die groter is dan 1 ½  jaar 

(vierjarigen); 
• Kinderen met een ontwikkelingsachterstand die groter is dan 2 jaar (achtjarigen); 
• Kinderen met een meervoudige beperking; 
• Kinderen die bedlegerig zijn; 
• Kinderen die verzorging nodig hebben (incontinentie, zeer zwakke 

zelfredzaamheid,etc.); 
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• Kinderen die ernstige leer- en/of gedragsproblemen hebben, van wie de ouders niet 
bereid zijn om met de school samen te werken; 

• Kinderen met epilepsie, die niet onder controle is te krijgen door medicatie; 
• Kinderen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen; 
• Kinderen die dermate agressief zijn dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en/of voor 

anderen; 
• Kinderen die dermate passief zijn, dat ze hierdoor geen ontwikkeling laten zien; 
• Kinderen die na intensieve begeleiding (op de Hoeve), niet met plezier naar school 

toe gaan; 
• Kinderen die dermate beperkt zijn, waardoor ze geen ontwikkeling laten zien binnen 

hun eigen mogelijkheden. 

 

 

 

6. Conclusie en ambities   

 

 

6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Nulmeting met tijdpad  

 

De ontwikkelpunten van het team staan beschreven in het schoolplan 2015-2018 
‘Bevlogenheid’.  

Onze ambities t.a.v. de begeleiding van kinderen staat beschreven in het 
ondersteuningsplan 2015-2019 ‘Samen op weg’. Ieder schooljaar wordt een jaarplan 
opgesteld waarin we onze doelen beschrijven.  

Het ondersteuningsplan van de Hoeve sluit aan bij het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband Zeeluwe. 

 

 

 

6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen  

Het team van de Hoeve heeft zich uitgesproken over haar ambitie. De Hoeve wil 
doorgroeien naar een brede zorgschool. De toekomst zal uitwijzen of deze rol in het 
samenwerkingsverband wordt toegewezen aan de Hoeve. 

 

In mei 2017 is op De Hoeve een audit uitgevoerd door Penna Onderwijs Adviseurs naar de 
kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Accent lag daarbij op de thema’s die te 
maken hebben met de basisondersteuning. Basis voor de audit was het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) zoals de school dat heeft opgesteld. In de audit staan 
aanbevelingen en conclusies. De slot opmerking is al volgt: 

 

‘De Hoeve heeft een hardwerkend en lerend team, een team met veel expertise en energie. 
De aansturing is rustig en duidelijk en het beleid is goed uitgewerkte in diverse 
beleidsplannen; de school weet wat ze wil, wat ze kan en waar ze wil verbeteren. De 
potentie binnen de school is groot. De audit heeft veel vertrouwen gegeven over de 
kwaliteit en mogelijkheden van de Hoeve.’ 
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6c. Conclusies  

 

Op de Hoeve zijn we in staat de basisondersteuning zoals die is afgesproken in het 
samenwerkingsverband Zeeluwe uit te voeren. Alle teamleden werken iedere dag hard om 
dit niveau van ondersteuning te kunnen waarborgen.  

Het is onze ambitie kinderen schoolnabij onderwijs te geven. We verwijzen sporadisch 
kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. 

 

In de documenten die gaan over het aannamebeleid, de zorgplicht en het 
ondersteuningsprofiel staan de procedures en de wijze waarop we werken beschreven. Het 
wel of niet aannemen van een kind wordt uiteindelijk besloten door de directeur. Dit besluit 
wordt onderbouwd met argumenten. Om tot een goed besluit te komen, kijken we naar 
verschillende factoren: de groepssamenstelling, kindfactoren, omgevingsfactoren, 
groepsgrootte, aantal kinderen dat extra begeleiding nodig heeft, etc. 

 

Het team zal met passie voor het werken met kinderen, al het mogelijke ondernemen om 
een kind die begeleiding te geven die het nodig heeft. Dat is een uitdaging die we graag 
samen met ouders aangaan. 
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