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Inleiding
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een

!?^o,lon_clef?;e"ningsprofl

el
'Yordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het
profiel opwelke^manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het;
eenmaal in devierjaarvasL Onseerste profiel dateertuit 2013. Vandaardater nu een nieuw

schoolo"dersteumngsprof'el is°P?esteld voorde periode2017-2021. Hetschoolondereteuningsprofiel 2017-2021
!s^e-ri^
ÏÏI-^h^^eanr!'
OP9esteld doordedirecteu1''Jacqueline Barsoumian en hetteamÏeeriïngzorg b^taande
uit: Laura
intern
Balm,

begeleider,

Joanne de

Waal, zorgoDördinator

medezeggenschapsraadvan onze school heeft adviesrecht.

en Kai

Heinsbroek-Yu,

gedragsspeaaiK t.'De

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

.
.

Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra ondersteunir
realiseert en welke kennis en kunde bij ons op sdiool aanwezig is;
Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een

dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in on2eregró-Haag~landen7
Het profiel is ook een houvast bij de afweging ofde Bonte Vlinder passend is.
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l- Contactgegevens van de school
School

De Bonte Vlinder

Brinnummer
Adres
Telefoon
Website school
Naam directeur
e-mail directeur

20JC

Aucubastraat3, 2565 XP Den Haag
0703634509
www. bontevlinder. nl

Jacqueline Barsoumian
i. tas@)bontevlinder. nl

Naam intern begeleider
e-mail intern begeleider

Laura Balm

l. balm@bontevlinder. nl

2. Algemene gegevens
Leerlingaantal per l
oktober

Aantal teruggeplaatste

leerlingen
Aantal leerlingen met
anrangement swv

SPPOH

2017-2018
172

2018-2019

2019-2020

2020-2021

3. Basisondersteuning
De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vier
onderdelen:

A. Basiskwaliteit.
B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school.
C. Handelingsgericht werken.
D. Preventieve en licht curatieve interventies.

3. A.

Basiskwaliteit

De basiskwaliteit is op orde als de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen van de
inspectie. De Bonte Vlinder is als goed beoordeeld door de onderwijsinspectie.u
Datum: 31-1-2017

Basiskwaliteit: link naar het rapport van de onderwijsinspectie:
https://www. zoekscholen. onderwiisinspectie. nl/zoek-enjL
veraeliik/sector/oo/id/4410?Daaina=l&zoekterm=SBO+De+Bonte+Vlinder

3. B.

Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school

In onderstaand schema staat de ondersteuningsstructuur van de school. De

ondersteuningsstmctuur is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft
georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.
Ondersteuningsnweaus

Ondersteuning
Niveau l/
fase l

Inhoud

Voor wie

Didactisch:
We werken *convergent: Er is

Voor leerlingen uit

een minimum beheersingsdoel
met hoge verwachtingen voor
alle leerlingen. Bij convergente
différenüatie is de groep in drie
niveaus verdeeld: een
minimumniveau, een

basisniveau en een hoger

groep 1/2, 3, 4 en
leerlingen vanaf

groep 5 die in de

Afstemming/overleg
Drie keer per jaar een

groepsbespreking waarvan
twee keer per jaar een
leeriingbespreking

basisleerroute

(leerkracht en team leerling

hoog, laag en
gevorderde

zorg, bestaande uit: intern
begeleider, zorg coördinator

leerroute zitten.

en gedrags-spedalist)

niveau. De instructie wordt

Elke leerling werkt
op zijn of haar

klassikaal gegeven aan de hele

niveau binnen het

Leerkrachten onderling
(doorgaande lijn en

groep en daarna gaan de

aanbod afgestemd

elkaar benutten als

kinderen de leerstof zelfstandig
op hun niveau de leerstof

op de vastgestelde

verwerken. De leerkracht heeft

dan üjd om een verlengde

sommige leerlingen
vindt intensivering

steunbron,
intercollegiale
consultatie)
Leerkracht - ouder.

instrudje te geven voor de
leerlingen die hier behoefte aan

binnen het
basisaanbod van de

hebben. Er is verdiepingsstof
voor de leerlingen die hier

groep plaats.

behoefte aan hebben

Pedagogisch:
We werken met

kleinere groepen, een

gesbzictureerde omgeving

leerroute. Voor

Leerkracht -

Bouwoverieg
Lesson study

(dagplanning, pestprotocol,

groen kruk, achterwacht)
gedragsverwachtingen middels
de methode 'Goed Gedrag' en
werken we aan de sociale

vaardigheden met de met de

methode 'KWINK-.We werken
met huisregels die gekoppeld
worden aan de methode 'Goed

gedrag'

We werken met een groepsplan
SEL
Groepen ^A, 3 en 4 krijgen met
de hele groep spelbegeleiding
Niveau 2/
fase 2

van de speltherapeut.
Didacüsch:

De leerlingen vanaf

We werken convergent.

groep 5 die de

De leerkracht sluit zoveel

intensieve leerroute

mogelijk aan op de individuele

niveaus en onderwijsbehoeften
van de leerlingen. De

volgen of tijdelijk
geplaatst worden in
dit intensieve

differentiaüe zit hem in:
Instmctie: Stellen van

aanbod waarbij de
doelen wel blijven

denkvragen op niveau van de

passen bij de
vastgestelde

leerling. Daarnaast kan de
leerkracht kiezen om de

leerroute.

Vijf keer per jaar een
groepsbespreking waarvan
twee keer per jaar een
leerling bespreking

(leerkracht en team leerling
zorg, bestaande uit: intern

begeleider, zorg coördinator
en gedrags-spedalist)
Daarnaast een

leerlingen in een kleiner groepje

trajectbegeleiding op het
pedagogisch en/of

een veriengde instructie te
geven en indien nodig de

didacüsch vlak:
Leerkracht- intern

leerstof begeleid in te oefenen.
Een korte observatie in de groep
door de gedragsspedalist.

begeleider
Leerkracht-

gedragsspedalist.
leerkracht - ouder

Leertijd - Preteaching: De
leerlingen krijgen voor de les
alvast uitleg over de lesstof. Op
deze manier krijgen de
leerlingen twee keer instructie.
Op het moment dat deze

leerlingen zelfstandig aan de
slag gaan, hebben ze al twee

keer uitleg gehad.
Leerstof - Variëren in

opdrachten: Bij het aanbieden
van de leerstof kan de docent
differentiëren door de

verwerking van de leerstof aan
te passen aan het niveau van de

leerlingen. De leerlingen maken
die opdrachten die passen bij
het niveau van de leerling en
gaan daarna door met inoefenen
van werk op eigen niveau.

Vanafgroep 5

Werken we divergent. De

leerlingen krijgen meer tijd voor
om de doelen te behalen die
nodig zijn voor doorstromen
naar het voortgezet onderwijs.
De leerlingen uit de intensive

leerroute werken aan hun eigen
doelen en de leerstof is
afgestemd. Deze leerlingen
krijgen instructie en leerstof
passend bij hun leerroute.
Pedagogisch:

subgroepen die extra aandacht
nodig hebben op gebied van

SEL:
Spelbegeleiding/ SOVA
Gerichte observatie met een

hulpvraag door de
gedragsspecialist met daarna

gekoppeld een gesprek met
de leerkracht waarin de

praktische interventies

besproken en direct ingezet
kunnen worden.

Als een hele groep een
hulpvraag op het gebied van
Sodaal Emotioneel Leren
hebben kunnen ze

spelbegeleiding krijgen van
de speltherapeut.
Er kan in een kleiner

verband begeleiding worden
geboden op het gebied van
zelfvertrouwen

We geven een Rots en

Watertraining.
Nhfeau 3/

fase3

Therapieën /individuele
trajecten gericht op extra
ondersteuning werkend met een
individueel handelingsplan:

Speltherapie/spelbegeleiding
Fysiotherapie
Logopedie

Voor leerlingen die

CVB: leerkracht- ouder-

naast niveau l en 2

team leeriingzorg - directie

extra ondersteuning

- therapeuten binnen

nodig hebben die
geboden worden

school.

vanuit de Bonte

Therapeut - ouder
Therapeut - leerkracht

Vlinder.

Dyslexiebehandeling/café
Teken coaching
SVIB
Niveau 4/
fase 4

Arrangementen/ ondersteuning
vanuit duster I, II, m en IV

Therapeut - zorg
coördinator

Voor leerlingen die
naast niveau l, 2
en 3 extra

Ambulante daghulp

MOO: leerkracht- ouder-

team leeriingzorg - directie
- therapeuten binnen school
- externe partijen.

Externe ondersteuning vanuit

ondersteuning
nodig hebben die
geboden worden

hulpverienings-organisaties.

door deskundigen

Therapeut - leerkracht

buiten de Bonte

Therapeut - zorg

Vlinder.

coördinator

Therapeut - ouder

3.C

Handelingsgerichtwerken

In onderstaand overzicht staan dezeven uitgangspunten van handelingsgericht werken.
Daaronder staat de standaard beschreven van ons samenwerkingsverband SPPOH De
manier waarop onze school de uitgangspunten van handelings gericht werken in de

praktijk laatzien, staat beschreven bij ' onzeschool'. We hebben daarbij wel/niet gebruik

gemaaktvan een hgw-scan/eigenvragenlijst.

Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgencht Werken, N.

vertaald naar onze school

l. Doelgericht werken.

Alle leerkrachten benoemen hoge, reëledoelen voorde langetermijn (einde schooljaar) en voorde korte
term'jn. (t:ussendoelen)- Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met1eerlingen, ouders~en~

collega's Dedoelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele leerling erVofde groep.
De school formuleert doelen Spedfiek, Meetbaar, Acceptabel. Realish-sch en TJjdsgebonden.

Onze school:

We werken met een ontwikkelingsperspectief. Bij binnenkomst vanafgroep 4 kijken we naarde

intelligentie/ de behaalde toetsresultaten en de stimulerende en belemmerende'factoren. We stellen dan

een leerroute vast met daaraan gekoppeld een uitstroombestemming. Voor groep 3 en 4 werken'we met

^e-"_vo?rio?g. e. leerTOUte®"stellen wedezeaanheteindevangroep'4 vast. ~Bijonzevastg»teide
leerroutes hebbenwedoelen gesteld vanuit OTO. Dieworden halfjaarlijks afgenomen en geevaTueerd om

te bekijken ofdeleeriing zich voldoende in zijn of haarvastgestelde leerroute. We zijn kritisch Tn~het'
bijstellen van de leerroute naar een andere leerroute.

2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Alle leerkradrten zijn zich bewust van degrote invloed diezij op de ontwikkeling van hun leerlingen

?.e?^'-^^er?^eflecteren op.hu". ei9enrol en heteffectvan hungedragop hetgedragvanÏeerimgen,

ouders en collega's en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te'formuleren.
Onze school:
Groepsbesprekina:

Y?f.keer. perjaarhebben we een groepsbespneking waarin we, alsteam leeriing-zorg en leerkracht,
^IT!Ïn. k!j.k?n. naardegroeP- vanuit dedidacHscheontwikkeling, pedagogische'ontwTkkeling enzor?beleid .kljken we"aarwat90ed gaaten watbeterzou kunnen. Als'er hulpvragen zij7nvanuitde
leerkracht kijken we samen wat de leerkracht nodig heeft om te komen tot eventuele acties en

oplossingen.

CVB en MBO: een multklisdplinair overieg waarin de onderwijsbehoeften van de leerling centraal staan.

De bespreking heeft als uitgangspunt een begeleidingsvraag vanuit school ofouders. In"het MDOworden

beslissingen genomen t. a.v de verleningen van de TLV.
Lesson Studv:

I?it-i^^Tr^_op_vet?e. teriï!g

van

^e

vaardii9heden

va"

de leraar

en

(als gevolg hiervan)

op het vergroten

^^ k^'1Ls^a?^le?r1. in?.en- LessonShidyiseen middelomte werkenaandeprofessionalisering~van
.

leraren. Deze methode helpt leraren om effectieve manieren van onderwijzen te onderzoeken en zich

deze eigen te maken, met het doel om het onderwijs te verbeteren.

SVIB:
Van de leerkracht wordt als professional verwacht aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerling en
oog te hebben voor zijn basisbehoeften: Relatie, Competentie en Autonomie.

?Ï^IÏefï?^Ïe-n

worde".alsuit9angsPunt genomen voor de leerling en zijn ookvan toepassing op de

leerkracht. SVIB is een middel om leerkrachten te ondersteunen in de onderwijsleersituatie. Aan de hand
van de hulpvraag van de leerkracht wordt er door SVIB-er gefilmd in de groep'. Met dezeTiimbeelden'

wordt_de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd maarkan er ookgekeken worden naar
het Massenmanagement (rtructuur) en de instrucüe (didacüek). Door samen te kijken naar het
beeldmateriaal wordt de interactie tussen leerkracht en leeriing(en) uiteengelegd in concreet

waarneembaar gedrag en wordt de hulpvraag van de leerkracht beantwoorel.
Coachinasaesprekken:

AISleerl<l"achten. een. hu'Pvraa9. hebben, zijn er verschillende coaches op verschillende aandachtsgebieden
die de leerkrachten kunnen ondersteunen in hun hulpvraag.
3. Ondeninjsbehoeftenstaanjcentraaï.

Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de
leerstof om de onderwgsbehoeften te begrijpen en daarop af te hemmen.
Onze school:

Elke leerling heeft bij ons op school een ontwikkelingsperspectief. In ons ontwikkelingsperspectief staan
de onderwijsbehoeften. Een nieuwe leerling wordt besproken in de CVB waarin de onderwijsbehoeften
centraal staan. De leerlingen die extra ondersteunjng nodig hebben (fase 3, fase 4) komen temg in de
CVB of een MDO. Onderwijsbehoeften worden indien nodig in het OPPgewijzigd. Leerkrachten bekijken
de wisselwerking door in gesprek te gaan met de leerling, ouders en aillega's.
4. De wissehweriung en afstemming tussen het kind, oiwoeding en onderwiis^
Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de
leerkrachten, de ouders en^het schoolteam.

Onze school:

Samen met ouders en leerling kijken we naar de ontwikkeling van de leerlingen en gaan we op zoek naar

de mogelijkheden van de leerling.

5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.

Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen alsen/aringsdeskundigen en partners bij
de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.

Onze school:

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goed contact is met de ouder(s) en verzorger(s).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school komt de ontwikkeling van het kmd ten goede.
Wij zien ouders als deskundigen, zij kennen hun kind het beste.

School en ouders kunnen daarom niet zonder elkaar.

Dit doen wij op de volgende manieren:

-Commissie van begeleiding (CVB) Multidisciplinair overleg (MDO)
-Rapporten

-Individuele oudergesprekken:

6. Positieve aspectsen zQn van belang.

Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen
doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
Onze school:

Als team hebben we een vraaggerichte houding en benaderen onze leerlingen ook op deze manier. We

gaan ons de komende Jaren verder ontwikkelen in het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen.
7. Constructieve samenwerking.

Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al is
gedaan. Moüeven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.
Onze school:

We leggen de focus op een 'samenleef cultuur gericht op leren door iedereen. Binnen de school werken

we met professionele leergemeenschappen en wordt er gewerkt aan de hand van lessonstudy.
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3. D. Preventieve en licht curatieve interventies

In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve en licht
curatieve interventies in kunnen zetten voor leeriingen die dat nodig hebben binnen de
basisondersteuning.
Hieronder een overzicht van de interventies die alle scholen kunnen bieden en daaronder

de intervenüesdie onze s(b)o-school aanvullend biedt.
Onderwijsbehoeften van

Preventieve en Ifeht curatieve interventies

leerlingen
Een positief pedagogisch
klimaat

Op alle scholen werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen
(positief pedagogisch) schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en
deze regels worden gehandhaafd.
Op onze school:

Onze leerlingen zijn geholpen met duidelijke verwachtingen en een
consequente benadering. Daarnaast is het van belang dat er in de
aanpak gewerkt wordt aan de ontwikkeling van inzicht en
bewustwording van het eigen gedrag. Om leerlingen met

gedragsproblemente motiveren hun gedrag te veranderen is een goede
relatie met de leerkracht een belangrijke voorwaarde. De ontwikkeling
van een vertrouwensrelaüe kan de leerkracht stimuleren door het tonen

van grote betrokkenheid en door het bieden van goede sociaal-

emotionele ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de leerling.
Hierbij is het belangrijk dat leerkracht en leerling realistische doelen
stellen.

Ondersteuning van leerlingen
met een behoefte aan een

klassenmanagement. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende

voorspelbare leeromgeving

interventies in zetten:

Op alle scholen hanteren leerkrachten een gestructureerd
Werken met een stappenplan: wat, wanneeren met wie.
Vrije situaties (gym, speelplein) voorbespreken met leerlingen.
Heldere afspraken maken over mogelijkheid van time-out.
Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van) situaties buiten

het reguliere programma, zoals kamp, schoolreisje, excursies.
Op onze school:
Gedragshuisregels

We werken met de groene kruk en een achterwacht protocol.
Afspraken ten aanzien van het fysiek begeleiden.

Alle leerkrachten werken met USB (Een leerling uitnodigen tot het
verplaatsen naareen andere plek, stralen naarde plek waarde leerling
moet zijn en begeleiden naar de plek)

Indien nodig kan een ouder ondersteuning bieden bij een uitstapje van
Ondersteuning van leerlingen

een leerling.
Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tusseïT

met een eigen leerign, omdat

leerlingen. Leerkrachten kunnen onderandere de volgende interventies

ze het niveau van 1F niet halen

inzetten:

Werken met extra instructie, van concreet via symbolisch naar
complex.

Diagnosticerend onderwijzen.
Rekening houden met de leerbehoeite en leerrtijl van de
leeriing.

Werken met taak- of tempodifterentiatie.

Zorgdragenvoor succeservaringen bij de leerling.
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Op onze school:

Wij werken met een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling. Daarin
geven we aan wat wij verwachten dat een leerling gaat leren bij ons op
school en welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het bevat de
doelstellingen voor alle leergebieden, die wat een leerling moet

beheersen om door te kunnen stromen naar het type voortgezet

onderarijsdat wg met de leerling denken te kunnen bereiken. Om dit
goed te kunnen volgen hebben we leerroutes ontwikkelt. Elke leerroute
heeft te behalen doelen (vanuit de OTO-toetsen) om toe te werken
naar de verwachte uitstroombestemming. We stellen bij binnenkomst of
aan het einde van groep 4 een leerroute vast. En volgen hem of haar
door de CTTOtoetsen te bekijken en zo steeds te kunnen zien of het
kind zich ook goed ontwikkelt volgens de vastgestelde leerroute. We

bespreken dit tijdens onze leerling besprekingen in januari en juni. In
het groepsplan staat ook beschreven met welke ondenwijsbehoeften de

leerkracht rekening moet houden en welke instructiebehoefte er nodig

is voor de leerling. Naast de doelen worden de onderwijsbehoeften ook
tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld tijdens de
groepsbespreking.
Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan een

uitdagende, verdiepende

leeromgeving die verder gaat
dan het huidige curriculum

Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten
voor deze leerlingen.

De school beschikt over een protocol om leerlingen te herkennen
die meer- of hoogbegaafdzijn.
De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en
kritisch uit te dagen.

De school beschikt over een rijke leeromgeving (extra

materialen, middelen, onderzoeksmogelgkheden, inzet ICT).

Op onze school:

Wanneer de school te maken krijgt met een leerling die een

Ondersteuning van leerlingen
met behoefte aan

oplossingsgerichte,
gedragsintervenüetetiinieken

uitdagender aanbod nodig heeft dan zal de school in gesprek gaan met
ouder en kind waar de vraag ligt. Er wordt dan vooral gekeken naar de
21st century skills. Het lesaanbod wordt afgestemd op~de interesse van
de leerling, bijvoorbeeld creatieve vakken, Engels, ICTetc.
Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om tegemoet
te komen aan enkelvoudige (lichte) ondersteuningsbehoeften op'het

gebied van gedrag. De leerkrachten werken met hetABC-mode'l om
leerlingen feedback te geven op hun gedrag en ze te stimuleren tot
gedragsverandering.

De sdiool beschikt over enkele relevante programma's (zoals Kanjer,
een SoVa-training). Daarnaast kunnen leerkrachten gedragsregulatietechnieken inzetten, zoals 'stop-denk-doe'.
Op onze school:

We werken met een crisisontwikkelingsmodel, waarbij we gebruik
maken van signaleringsplannen. Daarnaast besteden wij afs school

extra aandacht op verschillende niveaus:
Schoolniveau

Methode KWINK
Methode Goed Gedrag
üroepsniveau

Rots en Watertraming
Zelfvertrouwen groepjes
Begeleidspel met de groep
Individueel niveau
Tekencoach
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Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van
motoriek

Speltherapie
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende

hulpmiddelen/ICTin te zetten. Sommige scholen kunnen motorische

remedial teaching inzetten als onderdeel van de basisondersteuning.
Op onze school:

Wij bieden extra aandacht binnen de gymlessen.

Extra gym voor de motorisdi zwakkeleerlingen.
Fysiotherapie

Schrijfidans
Ondersteuning van leerlingen
met een

ondersteuningsbehoefte bij het
leren leren

Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die ondersteuning
nodig hebben bij executieve füncües.
Leerkrachten beschikken over verschillende interventies om het

leren leren te bevorderen, zoals het leren van flexibiliteit,
timemanagement, planning.

De leerkrachten kunnen interventies inzetten, gericht op het
beheersen van emoües (werken met een thermometer,
buitenspelen met een kaart).
Op onze school:

Vroegtijdigesignalering leer-,
opgroei- en opvoedproblemen

Wij bieden coaching op didacüsch- en pedagogisch gebied, door
respectievelijk de intern begeleider, gedragsspecialist of speltherapeut.
Dit kan zowel op individueel, als op groepsniveau.
Op alle scholen is diagncïstisdie expertise aanwezig om tijdig leer-,
opgroei- en opvoedproblemen van leerlingen te signaleren. Dat

betekent dat leerkrachten regelmatig leerlingen observeren, zowel in de
klas als op het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten regelmatig
contact met ouders om over de ontwikkeling van hun zoon/dochter te

praten. De sdiool onderhoudt contacten met sdioolmaatschappelijk
werk en indien wenselijk met OG of politie.
Op onze school:

We hebben voldoende expertise om dit vroegtijdig te signaleren en om
eventuele acües te ondernemen.

Ondersteuning van leeriingen
met een ondersteuningsbehoefte aan passend
leesonderwijs

Alle scholen maken gebruikvan de protocollen zoals die door het
Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld:

protocol Dyslexiegroep l en 2 (2010)
protocol Dyslexie groep 3 (2011)
protocol Dyslexie groep 4 (2011)

protocol Le^problemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011).

Op het spedaal baasonderwijs binnen het SWVwordt gebmik gemaakt

van het Protocol Dyslexie SBO.

Scholen voor speciaal onderwijs werken met een bij hun eigen

schoolpopulatie passende beschrijving van hun werkwijze op het gebied

van leesproUemen en dysl©(ieOp onze school:

Werken we met het dyslexieprotocol SBO en hebben we een
coördinator die de zorg rondom dyslexie coördineert een daarnaast een

aantal keer per jaar het dyslexiecafé draait waarin leerlingen met
dyslexie elkaar kunnen ontmoeten. Onder begeleiding kunnen de
kinderen met elkaar praten en van gedachten wi^elen over hun
ervaringen met leesproblemen of dyslexie.
Ondersteuning van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte aan passend reken-

en wiskunde-onderwijs

Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie zoals dit
landelijk is ontwikkeld:

protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen/Dyscalculie

(2011)

De scholen voor spedaal (basis)onderwijs wericen met een bij hun
eigen schoolpopulatie passende beschrijving van hun werkwijze op het
gebied van rekenproblemen en dyscalculie.

13

Op onze school:

Samen met de leerkrachten volgt de intern begeleider, de
rekenontwikkeling van de kinderen. Wanneerwe vermoeden dat er

Ondersteuning van leerlingen
die ziek zijn en tijdelijk niet
naar school kunnen

sprake is van dyscalculiezal dit met ouders besproken worden. Er is
een interne vacature voor rekenspecialist ingevuld en zij zal zich gaan
bezighouden met het rekenonderwijs en dyscalculiebeleid.
Alle sdiolen werken conform de volgende afspraak:
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school niet
kan volgen, zorgt de school ervtïor dat de leerling waar mogelijk toch
schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te maken waardoor
de leerling zo spoedig mogelijk weer lessen op sctrool kan volgen.
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO-Onderwijs aan
Zieke Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg.

Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs www. sppoh. nl.

Op onze school:

Indien het aan de orde is zal de school hier passende maatr^elen in
nemen.
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4- Extra ondersteuning
op.onzesch001 bi.eden weeen onderwijsaanbod voor een specifieke doelgroep leerlingen.
Het_onderwijsaanbod beschriJven we aan de hand van een profiel/verschiilende profieTen.'

Bij elk profiel wordt beknopt het onderwijsaanbod op hoofdlijnen besdirevenaandehand

van vijf velden.

Profiel ondersteuning niveau 1, 2 en 3: basisaanbod
Onderwijsbehoeften van leerlingen
l. De hoeveelheid tijd en aandacht

leerlingen mogen op het SBO eenjaar langer doen over hun schoolloopbaan.
Degroepen zijn klein, daardoor heeftde leerkracht meer tijd en aandachtom de leedinaen te
begeleiden.

Groep 1/2 maximaal 12 leerlingen
De overige groepen maximaal 16 leerlingen
Daarnaast gaat 65% van de onderwijstijd naar taal- en rekenonderwiii
2. Het ondenwiismateriaal

We werken op school met lesmethodes voor taal- en rekenonderwijs aangepast aan de doelen
bij de leerroutes. Daarnaast zijn er voor de vakgebieden rekenen en taal verschiTlende"materialen"

besdiikbaarom in te kunnen zetten voor extra ondersteuning voor bijv. rekenen, lezen ofspeilir
3. De ruimtelijke omgeving

Er zijn schoolbrede afspraken
hetzelfde uitzien. Het streven
behouden.

gemaakt over de inrichting van de lokalen, zodatdeze er nagenoeg
is om de school in fase O (opgeruimde gangen en lokalen) te"krijgen en

4. De expertise
Specifieke kennis en
kunde

Opleiding/werkervaring

Inzet en zichtbaarheid

Speltherapeut

Gediplomeerde speltherapeut.

Werkt vier dagen per week vanuit de^

spelkamer voor: individuele therapie,
spelbegeleiding, zelfvertrouwen groepje,
Leesspecialist

Opleiding dyslexiecoach

begeleid spel met de gehele groei
l dag per week: uitvoeren dyslexie
protocol, dyslexie café, delen van

leesexpertise met de collega's en actieve
partner in opzetten leesbeleid binnen
school.

Rekenspedalist

Gaat de opleiding volgen

^ dag per week: uitvoeren dyscalculie
protocol, delen van rekenexpertise met
de collega' en actieve partner in het
opzetten van het rekenbeleid binnen
school.

Gedragsspecialist

Gediplomeerd Master SEN

Twee dagen ambulant: Is
verantwoordelijk voor het totale

systeem van het pedagogisch klimaat op

school.

Zorgcoördinator

Werkervaring vanuit de Bonte
Vlinder.

SVIB coach

Opleiding SVIB-coach

teken je gesprek' coach

Opleiding Teken je gesprek*

Fekencoach

coördineert de hulpveriening rondom het
kind.

coaching leerkrachten en leerlingen op
aanvraag

individuele en groepsgesprekken op
aanvraag

Volgt de opleiding

kindertherapie

individuele begeleiding
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Fysiotherapie

Gediplomeerde fysiotherapeut

Logopedie

Gediplomeerde logopediste

dyslexiebehandelaar

Twee dagen per week: individuele
fysiotherapie

Drie dagen per week: logopedische
behandelingen.

Gediplomeerde

Psycholoog/orthopedagoog
5. E>e samenwerking met andere instanties
Organisatie
Functie/deskundigheid
MEE/Plussupport
Schoolmaatschappelijk werk

Eén dag per week: ONL behandelingen
Inzet en zichtbaarheid
De smw'er is 8 uur beschikbaar voor de

school en is een aantal keer perjaar
aanwezig bij het zorgoverieg
(CVB/MDO). De smw'er is elke week een

txAtend op school aanwezigmet een
HCO

inloopspreekuur.
Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog sluit aan bij zorg
overleggen (CVB en MDO) en geeft
advies op basis van het dossier. Ook

schrijft de schoolpsycholoog een
deskundigenadviesbij het aanvragen of
SPPOH

Onderwijsadviseur

verlengen van een TLV SBO.
De onderwijsadviseuris verbonden aan
de Bonte Vlinder vanuit het

samenwerkingsverband. De

onderwijsadviseurdoet observaties, sluit
aan bij zorg overleggen over leerlingen
voor wie een TLV SBO moet worden
aangevraagd, waarvoor extra

ondersteuning voor moet worden

aangevraagd (individueel arrangement)
of voor zorgleerlingen waarbij het
wenselijk is dat er vanuit de SPPOH
C3G

wordt meegedacht over de
mogelijkheden.
Schoolarts

De sdioolarts ziet alle nieuwe leerlingen
die op de Bonte Vlinder starten

(plaatsingsonderzoek). De schoolarts

sluit een aantal keer per jaar aan bij
Banjaard

Jutters

Psycholoog/orthopedagoog

Psycholoog/orthopedagoog

zorg overleggen fCVB/MDO).
Er is contact met de Banjaard over
individuele leerlingen (onderzoeks- en

behandeltrajecten. De Banjaard sluit op
verzoek aan in de CVB of bij het MDO.
Er is contact met de Jutters over

ind'ividuele leeriingen (onderzoeks- en
Impegno

Opvoedpoli

1WW

Psycholoog/orthopedagoog

Psycholoog/orthopedagoog

;ezinsbegeleider

behandeltrajecten. De Jutters sluit op
verzoek aan in de CVB of bij hetMDO
Er is contact met Impegno over
indhnduele leerlingen (onderzoeks- en

behandeltrajecten. Impegno sluit op
verzoek aan in de CVB of bij het MDO
Er is contact met de Opvoedpoli over
individueleleerlingen (onderzoeks- en
behandeltrajecben. De Opvoedpoli sluit
op verzoek aan in de CVB of bq het MDO
Bij een aantal gezinnen is HWW
betrokken. De medewerker van HWW

zoekt geregeld contact met school voor
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een goede afstemming tussen school en
thuis. Ook sluit de HWWmedewerker
Middin

Gezinsbegeleider

Jeugdformaat

Gezinsvoogd/voogd

William Schrikkersstichting

geregeld aan bi] een zorgoverleg.
Bij een aantal gezinnen is Middin
betrokken. De medewerker van Middin
zoekt geregeld contact met school voor
een goede af^semming tussen school en
thuis. Ook sluit de Middin medewerker

geregeld aan bij een zorgoverieq
Bij sommige leerlingen is een
gezinsvoogd of voogd betrokken.

Met deze (gezins)voogd vindt op
regelmatige basis afstemming plaats. In
de meeste gevallen tijdens een CVB.

Gezinsvoogd/voogd

Bij sommige leerlingen is een
gezinsvoogd of voogd betrokken.

Met deze (gezins)voogd vindt op
regelmatige basis afstemming plaats. In
de meeste gevallen tijdens een CVB.

Ondersteuning niveau 4: Indhfidueel arrangement

Onderwiisl
Onderwijsbehoeften

van leerlingen

l. De hoeveelhekl tijd enaandacht

Le!r!'n9en-dÏvoor een, individueelarrangement inaanmerking komen hebbenmeertijd en individuele
nodig om tot leren en om tot ontwikkeling te komen."

JuistdTOrdat. de. ondersteuning °P individuele basis'wordt ingezet en afgestemd op de leerbehoefte van
is het effect groot.

De leerlingen kan behoefte hebben aan een arrangement vanwege:
Problemen met de visus:

Een spraak-taalstoomis: duster 2

Problemen op medisch vlak (epilepsie, narcolepsie) ofop cognitiefvlak (zeermoeilijk lerend
niveau): cluster 3

Problemen op het gebied van gedrag: cluster 4
2. Het onderwijsmateriaal

Dekracht. va". een. 'ndwiduee1arrangement zit in hetaangepaste lesstofaanbod. Delesstof wordt met
Lgroepslrerkracht af9^temd- Diewordtvervolgens aangeboden aande leerling met d~ekennisen"

expertise vanuit het cluster (denk aan wijze van aanbieden, visueel of auditief, werktempo'et'c."

!ommlge_leertin9en werkt Pre-teaching zeer goed, bij anderen juist een hertiaiing'van" delesstof met

uitbreiding die geboden kan worden door de ambulant begeleider. Bij sommige ieeriinaen^is

de inzet van hulpmiddelen van belang.
3. De ruimfcdijke tungevina

Debegele'ding vindt in.PrindPe P'aats in een rustige ruimte met weinig prikkels zodat alle voorwaaróerT

zo optimaal mogelijk zijn.

Deambulant begeleider helpt ook bij hetaanbrengen van aanpassingen in de klas indien nodia f plek in

de klas, inzet van hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal).
4. De expertise
ipecifieke kennis en
kunde
Cluster l

Opleiding/werkervaring
Ambulant

Inzet en zichtbaarheid

Begeleiding op didactisch vlak

begeleider/leerkracht

Begeleiding op visueel gebied/aanleren

Ambulant

Observatie en advies in de groei
Spedfieke kennis op het gebiedvan^

kijkstrategie
Cluster 2

begeleider/leerkrachVIB-er

spraak/taal

In samenwerking met de logopedist en

leerkracht een plan van aanpak op het
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gebied van mondelinge taalvaardigheid
(begrijpen en spreken) en schriftelijke
taalvaardigheid (tekstbegrip, begrijpend
Cluster 3

Ambulant

lezen)
Specifieke kennis op medisch vlak. In

begeleider/leerkracht

samenwerking met de leerkracht een

plan van aanpak op didadisch en sodaal
emotioneel gebied afgestemd op het

ziektebeeld van de leerling.
Ambulant

begeleider/leerkracht

Specifieke kennis op het gebied van
leerlingen met een cognitieve beperking
(ZMLK). In samenwerking met de

leericracht een plan van aanpakop
didactisch en sociaal emotioneel gebied
5. De samenwerking met andere^instanties
Functie/deskundigheid
Ambulant begeleider

Organisatie
Bien4kids

afgestemd op het cognitief niveau van
de leerling.
Inzet en zichtbaarheid

Op aanvraag inzet van de AB-er op
didactisch en sodaal emotioneel gebied.
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5- Overzicht protocollen
'rotocolten

pestprotocol

meldcode kindermishandeling (landelijk model)
de veilige school

risico-inventarisaties (landelijk model)
protocol voor medisch handelen

protocol voor overiijden/rouwverwerkjna.

Beschikbaar öa/nee/wanneer wel)
ja_
Ja, waar nodig is aangepast aan de
werkwijze en de structuur van DBV
jaja_

Ja_
nee
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR.

! Datum

J4-K ~ ZQ)^

Naam

Plaats "ï>en Mc-t. Ct0{
Handtekening

fh. fl. m E. Lnq^r
(J

Vastgesteld door het bestuur:

Naam
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