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Inleiding
Voor u ligt het ondersteuningsplan van OBS Het Klokhuis vallend onder schoolbestuur PlatOO.
Dit ondersteuningsplan beschrijft hoe de basisondersteuning op onze school vorm krijgt. We beschrijven hoe ons
onderwijs is ingericht om alle kinderen tot maximale ontwikkeling te laten komen. Daarnaast beschrijven we op
welke manier we kinderen begeleiden met een specifieke onderwijsbehoefte.
Met dit plan willen we u inzicht geven in de ondersteuningsstructuur van onze school en ons schoolbestuur.
Op basis van deze informatie kunt u zich een beeld vormen van de school en bepalen of deze in kan spelen op
de onderwijsbehoefte van uw kind.
Dit plan zorgt voor een heldere communicatie tussen ouders en school. Aan de hand van deze informatie kunnen
we met u in gesprek over de onderwijsbehoeften van uw kind en de begeleidingsmogelijkheden van de school.
Op basis van het profiel kan uitgelegd worden wat de school wel of niet voor uw kind kan betekenen.
Het ondersteuningsprofiel zal vrijwel nooit direct en eenduidig een antwoord bieden op die (éne) vraag; ieder kind
en iedere situatie is uniek. Toch zal het ondersteuningsprofiel helpen om een beargumenteerde afweging te
maken.
Het plan is opgesteld door de school in samenspraak met de medezeggenschapsraad. Dit plan is een onderdeel
van het jaarplan. Aspecten reeds opgenomen in het schoolplan c.q. jaarplan worden hierin niet herhaald, tenzij
van belang voor een inhoudelijke beeldvorming van de school.

Team OBS Het Klokhuis
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Algemene gegevens
Contactgegevens
Naam school:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
Brinnummer:
Directeur:
Coördinatie ondersteuning:

OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A, 5741 ND Beek en Donk
0492-465527
info@obshetklokhuis.nl
www.obshetklokhuis.nl
24AB
Iris Schellekens
Janneke de Leest / Oukje van de Vossenberg

Bestuur: PlatOO: bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Telefoon: 0492-392112
E-mail adres: info@platOO.nl
Website: www.platoo.nl
Samenwerkingsverband: 30.08 en 30.07
www.swv-peelland.nl
www.po-eindhoven.nl

Onderwijsvisie-schoolconcept
Visie en missie
Een school met PIT!
Ieder kind in zijn kracht, dat is waar wij voor gaan. Dat betekent dat je mag zijn wie je bent, een flinke portie
(zelf-)kennis hebt en iedere dag heel veel leert. We maken kinderen er bewust van dat ze niet alleen leven in de
wereld, maar dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap.
Elk kind voelt zich gehoord, gezien en begrepen, waardoor het leerproces naar een versnelling hoger wordt
geschakeld. Gesprek is ons belangrijkste middel hiertoe. 'We willen weten wat je drijft, wat je moeilijk vindt, wat je
talent is en wat je wilt leren'. Door middel van gesprek weten kinderen ook welke leerdoelen er zijn en hoe we
deze samen gaan behalen. De leerdoelen en het leerproces worden zichtbaar gemaakt en behelzen naast de
basisvaardigheden ook de creatieve vaardigheden, executieve functies en kennis van de wereld. We zorgen
ervoor dat de inhoud en de kwaliteit van het leerproces goed zijn. Een betekenisvolle leeromgeving maakt dat
kinderen zich prettig en betrokken voelen. Zo werken we er samen aan dat kinderen het geluk in zichzelf kunnen
ervaren en met veel (sociale) competenties de wereld verder willen verkennen.
Ambitie
In het realiseren van onze visie hebben we besloten dat we ons verder moeten gaan ontwikkelen in
gepersonaliseerd onderwijs. We willen hierin meer tijd en aandacht besteden aan leren reflecteren, eigen
leerdoelen stellen en aan ‘hoe’ te leren. In ons onderwijs willen we (nog) meer de focus leggen op het proces. We
hebben hierin stappen genomen binnen het kunstonderwijs, maar dit willen we ook op andere vakken leggen. Dit
betekent ook dat we onze kinderen op een andere manier moeten gaan volgen, we willen een manier vinden om
het leerproces voor kind, ouder en leerkracht zichtbaar te maken.
In de onderbouw zal het onderwijs er thematisch uit zien, vanaf groep 3 geldt dit ook voor wereldoriëntatie en
kunstvakken.
Kernwaarden
Zelfbewust - Creativiteit - Verbinding - Autonomie
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Inrichting schoolorganisatie - ondersteuningsteams
Groepen
1-2

2

3

2

4

2

5-6

2

7-8

3

Onderwijsteams

Expertteams

We werken met 3 onderwijsteams:
1. OT onderbouw
Leerjaren 1-2-3 met 7 parttime
leerkrachten. Daarnaast is er twee
dagen in de week een ambulante
collega en drie dagen in de week
een onderwijsassistent binnen dit
OT voor extra ondersteuning.
2. OT middenbouw
Leerjaren 4-5-6 met 2 fulltime
leerkrachten en 4 parttime
leerkrachten, waarvan 1 leerkracht
gedurende een dag ook ambulante
taken heeft binnen het OT. Ook
heeft dit OT een LIO (Leraar In
Opleiding).
3. OT bovenbouw
Leerjaren 7-8 met 2 fulltime
leerkrachten en 3 parttime
leerkrachten. Daarnaast zijn er 2
ambulante collega’s die gedurende
twee dagen per week extra
ondersteuning bieden binnen het
OT.

We werken aan de kwaliteit van ons
technisch leesonderwijs middels LIST. We
werken procesgericht en willen Beeldende
Vorming, VierKeerWijzer en het werken in
een taalrijke leeromgeving aan elkaar
verbinden en met elkaar verweven.
We hebben aandacht voor executieve
functies en het ontwikkelen hiervan. We
bevorderen autonomie van de leerlingen
aan de hand van de cyclus ‘Continu
Verbeteren’ en we gaan verder met de
implementatie van MijnRapportfolio.
Vanuit deze thema’s werken we in de
volgende expertteams:
1. Onderwijskwaliteit | LIST
2. Procesgericht (Cultuur-)onderwijs
3. Autonomie/Executieve Functies
4. MijnRapportfolio

Specifieke expertise - ondersteuningsstructuur - ambulante taken
Interne coördinator

Janneke

Houdt zicht op de onderwijsbehoeften van kinderen en de
afstemming daarop in de klas. Werkt aan de aanscherping
van de zorgstructuur binnen de school.

Coördinator Pedagogiek

Oukje

Houdt zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling (en
sociale veiligheid) van kinderen en de afstemming daarop
op klassen- en schoolniveau.

Coördinator excellentie

Desiree
Patricia

Oukje en Remco werken beiden voor zowel de excellentie
brigade als ambulant op onze school. Desiree, Oukje en
Remco delen hun expertise binnen de school en
ondersteunen andere leerkrachten in het aanbod aan
begaafde leerlingen. Remco besteedt een deel van zijn
ambulante tijd aan het verzorgen van plusaanbod voor
leerlingen in de bovenbouw. Patricia deelt haar expertise op
dit gebied in de onderbouw en begeleidt begaafde kleuters
in hun ontwikkeling.

Reken- en taalcoördinator

Tine

Extra expertise op gebied van taal & rekenen, deelt deze
expertise met haar collega’s.

Procesbegeleiders
onderwijsteams

Tine &
Femke
Madelon &

Vormen samen met Janneke (Interne coördinator) en Iris
(directeur) het PT (Procesteam). Begeleiden de
onderwijsteams op het proces, waardoor focus op de inhoud
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Desiree
Maartje &
Kim

blijft. Hierbij krijgen zij ondersteuning van Audrey Seezink
(beleidsmedewerker bij Platoo).

Schoolopleider

Kim

Plaatsen en begeleiden van stagiaires. Intervisie
organiseren en begeleiden. Stimuleren van leren van en met
elkaar.

Specialist Executieve
Functies

Ellen

Na een jaar van onderzoek wordt ‘leren moet je ook leren’
omarmd door het hele team. Ellen begeleidt leerkrachten en
ondersteunt ze in hoe zij het werken aan executieve functies
kunnen integreren in de klas. Ook werkt zij op casusniveau
met leerlingen.

Cyclus continu verbeteren

Maartje

De afgelopen drie schooljaren heeft Maartje zich (in
samenwerking met de Kempel) verdiept in het thema
‘autonomie’. Dit jaar zal zij dit verder vormgeven aan de
hand van de cyclus ‘Continu verbeteren in het onderwijs’.
Aan de hand van leerlinggesprekken en werken met
databorden willen we kinderen meenemen in hun
ontwikkeling en deze inzichtelijk maken.

Vakleerkrachten muziek,
beeldende vorming, drama,
verschillende
ontwikkelingsgebieden

Joris de Bont
(muziek)
Emma Smits
(beeldende
vorming)
Neeltje van
Doore (drama)
Qrabbl
(andere
ontwikkelingsg
ebieden)

De afgelopen jaren hebben we een dramadocente en
docente beeldende vorming in ons team gehad. Vanuit de
subsidie Nationaal Programma Onderwijs kunnen we meer
specialisten inzetten en deze mensen ook vaker inzetten. In
de onderbouw investeren we volledig in muziek, omdat we
weten dat dit een zeer positieve werking heeft op jonge
kinderen (en hun taalontwikkeling). Vanaf groep 4 gaan we
verbreden zodat kinderen kennis maken met verschillende
disciplines en verschillende talenten verder kunnen
ontwikkelen.

Resultaten van ons onderwijs
Schoolzelfevaluatie
Observatiesysteem Kleuters
Om continuïteit en kwaliteit te kunnen waarborgen is in het schooljaar 2020-2021 besloten om een
observatiesysteem voor de kleuters te gaan gebruiken. Met een aantal afgevaardigden uit de onderbouw zijn
verschillende observatiesystemen bekeken waarbij unaniem gekozen is voor Mijn Kleutergroep. Deze manier van
werken zal middels scholing geïmplementeerd worden. Om structureel en vroegtijdig te kunnen signaleren is in
afstemming met de logopediste gekeken naar een effectieve observatie-/signaleringslijst voor kinderen vanaf 4
jaar. Momenten om kinderen te observeren aan de hand van deze lijsten zijn opgenomen in de toetskalender.
Begrijpend lezen
Bij het analyseren van de M-meting 2020-2021 zien we dat alle leerjaren met Begrijpend Lezen onder het
landelijk gemiddelde zitten. Vanuit PlatOO is een onderzoeksgroep samengesteld omdat bijna alle scholen binnen
PlatOO dezelfde tendens zien bij hun leerlingen op dit gebied. We zien hier een verschil in 'voor- en na Corona'.
Ons 'normale' aanbod bestaat uit interactieve lessen waarbij de leerkracht modelt, coöperatieve werkvormen
worden ingezet en kinderen veel aan het woord komen. Tijdens de lockdowns was dit veel minder mogelijk en
bestond een les uit instructie + verwerking op papier. Dit lijkt een direct effect op de leerresultaten te hebben.
Daarnaast zien we dat het aanbod en de afgenomen toets niet op elkaar aansluiten. Toetsing is dan ook een
onderdeel wat door de onderzoeksgroep wordt bekeken. Verschillende scholen van PlatOO starten met het
implementeren van de LVS-toetsen van IEP die kindvriendelijker zijn en beter behapbaar. Mogelijk kunnen we de
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ontwikkeling van kinderen op het gebied van begrijpend lezen, met de LVS-toetsen van IEP, beter meten en
inzichtelijk maken.
Daarbij is begrijpend lezen meer dan alleen het goed kunnen lezen van een tekst. Er wordt een beroep gedaan
op verschillende executieve functies die kinderen (leren) aanspreken. Hiervoor werken we in de klas aan de
ontwikkeling van deze executieve functies in combinatie met de cyclus continu verbeteren. Ook de methode ‘Blits’
is hierin ondersteunend. Kinderen worden begeleid in het ontwikkelen van studievaardigheden wat een nieuw
impuls geeft naast de lessen van Nieuwsbegrip.
De onderzoeksgroep heeft meerdere contactmomenten gedurende het schooljaar om het proces te volgen en
hierin vervolgstappen te zetten.
Eindtoets
Toets en jaartal:

Resultaat OBS Het
Klokhuis:

Landelijk gemiddelde:

Ondergrens
scholengroep:

IEP 2020-2021

87,9

79,7

Niet bekend

IEP 2019-2020*

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

IEP 2018-2019

85,5

81,8

79,6

IEP 2017-2018

81,4

81,0

79,6

IEP 2016-2017

81,2

80,6

79,6

* I.v.m. COVID-19 heeft er geen toetsafname plaatsgevonden.
Normering IEP
De schoolscore van de IEP ligt, ook in 2021 boven het landelijk gemiddelde. De IEP hanteert dubbele adviezen
m.b.t. de behaalde resultaten die vaak hoger uitvallen dan het gegeven advies door school. In de laatste SZE
vanuit schooljaar 2020-2021 hebben we geconcludeerd dat we als school doorgaans lagere adviezen geven in
vergelijking tot de IEP. Dat betekent dat we, na heroverweging aan de hand van de IEP, adviezen vaak naar
boven bijstellen. Wat dit verschil maakt en waar dit precies uit voortkomt is iets wat we dit schooljaar willen
bekijken en onderzoeken.
Uitstroom naar het VO
Jaarlijks stromen onze leerlingen uit naar verschillende vormen en scholen van voortgezet onderwijs.

Interne ondersteuningsstructuur
Binnen de ondersteuningsstructuur van de PlatOO-scholen zijn verschillende ondersteuningstaken zichtbaar:
●
handelingsgericht werken 2.0
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-

●

●
●
●

werken met (groeps-)plannen en kennis van doorgaande leerlijnen vormen hiervan de basis; de
leerkracht voert dit uit
expliciete directe instructie
instrument en systeemontwikkeling (coördinatie)
inrichten en onderhouden leerlingvolgsysteem en orthotheek
onderhouden van externe contacten
ondersteuning en begeleiding
activiteiten gericht op de ondersteuning van de leerkracht t.a.v. handelingsgericht werken 2.0
kennis- en onderwijsontwikkeling
lerende netwerken en scholing in het kader van kwaliteitszorg
kwaliteitszorg/ontwikkeling
betreft interne en bovenschoolse kwaliteitszorg

De ondersteuningsstructuur is ingericht op basis van kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen.
De kracht van de ondersteuning van de school zit in een sterke basisondersteuning binnen groepsgewijs
onderwijs.
Binnen een veilige omgeving preventief handelen en vroegtijdig signaleren ondersteunt de school in het tegemoet
komen aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen.
De school hanteert daarbij diverse protocollen. Planmatig werken wordt vormgegeven vanuit het werken met
groepsplannen met als grondslag de cyclus ‘Continu verbeteren in het onderwijs’. Intern aanwezige expertise
wordt optimaal benut. Er is sprake van een actieve samenwerking met externe expertise en instanties; zie bijlage
1.

Basisondersteuning
Beschreven basisondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband
Het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur van
de scholen van het SWV planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd (preventieve
(onderwijs)zorg, aanbod dyslexie, dyscalculie, onderwijsprogramma’s en leerlijnen voor meer en minder
gemiddelde intelligente leerlingen, fysieke toegankelijkheid en beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen
met een (meervoudige) lichamelijke handicap.
Het gaat om een ondersteuningsaanbod dat structureel beschikbaar is voor en/of binnen de school.
Grens van basisondersteuning: eigen ontwikkeling en veiligheid of die van hun omgeving komt in het geding.
Aanbod kan niet gerealiseerd worden zonder dat een leerling >40% buiten de stamschool ondersteuning ontvangt
(symbiose/verwijzing naar SBO/SO).
Uitgangspunt scholen van PlatOO
Alle scholen van PlatOO zien als kracht van hun onderwijs het kijken naar het individuele kind. Vanuit dit gegeven
stellen is het de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van dit kind. Daarbij zijn de
kernwoorden: een onderzoekende houding en het op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen voor elk kind.
De scholen van PlatOO gaan uit van onderwijs binnen een groep. Er komen steeds meer mogelijkheden om
groepsoverstijgende activiteiten te realiseren.
Relatie basisondersteuning – extra ondersteuning
De scholen van PlatOO investeren zoveel mogelijk in een krachtige basisondersteuning.
Dit betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is het onderwijs in de groep. Zowel pedagogisch als
didactisch ligt daar het accent.
Om dit te realiseren zijn er naast ondersteuningsmogelijkheden vanuit de ondersteuningsstructuur van de eigen
school ook mogelijkheden om gebruik te maken van bovenschoolse expertise en expertise van ander
PlatOO-scholen.
Tevens is er sprake van een actieve samenwerking met door ouders ingeschakelde specifieke zorgondersteuners
zoals bv. logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en speltherapeuten.
Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
richt zich op:
sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
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-

leer- en ontwikkelingsondersteuning
fysiek medische ondersteuning

Onderwijskwaliteit
Dit schooljaar hebben we bewust keuzes gemaakt om de basisondersteuning in de groepen gedegen vorm te
geven en bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit houdt in dat we kleinere groepen hebben
geformeerd en dat ieder OT meer ruimte heeft gekregen in ambulante tijd. Daarnaast maken we een
kwaliteitsslag door de inzet van vakdocenten (in samenwerking met Qrabbl).
Cyclus ‘Continu verbeteren in het onderwijs’
Op OBS Het Klokhuis werken we volgens de principes van
handelingsgericht werken 2.0.
De leerkrachten werken planmatig en cyclisch aan de
ontwikkeling van de leerlingen, waarbij wordt ingespeeld op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We geloven in de
ontwikkelkracht van de leerlingen en willen hen eigenaar
maken van hun eigen ontwikkeling. De leerkrachten voeren
daarom groepsgesprekken met de klas over de te stellen
doelen en hoe deze doelen behaald kunnen worden. Deze
doelen krijgen een plek in de groep middels databorden, maar
krijgen ook een plek in de portfolio’s van de kinderen wat
helpend is bij de uitvoering en evaluatie.
De leerkracht houdt altijd de regie over wat er in ieder geval
(ook) geleerd moet worden, de kinderen krijgen een stem in de
rest van het plan. Ook op individueel niveau kunnen deze
gesprekken plaatsvinden.
Excellentie Brigade
De excellentie brigade van de gemeente Laarbeek is op Het Klokhuis gevestigd. Doordat we verhoudingsgewijs
veel hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben op school, zijn er
verschillende teamleden geschoold in het bieden van uitdagend onderwijs voor deze doelgroep. Naast de
excellentie brigade wordt er dan ook een gepast aanbod in de klas gegeven (met compacten en verrijken) en is er
in elke bouw een ambulante tijd om extra aanbod te realiseren voor deze leerlingen.
Niveaus van zorg
Om goed in kaart te brengen wat leerlingen nodig hebben en wat dit betekent voor de ondersteuning binnen het
onderwijs op school hanteren we 5 niveaus van zorg (zie afbeelding).
Deze zorgniveaus geven handvatten en tools om processen vorm te geven maar ook om cyclisch en
chronologisch te werk te gaan. De verschillende zorgniveaus maken inzichtelijk voor leerkrachten en ouders
vanuit welk niveau we kinderen begeleiden en wat nodig is in de ontwikkeling van het kind. We krijgen zicht, en
grip wanneer we qua ondersteuning mogen op- of afschalen.
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Basisondersteuning en extra ondersteuning

Sociaal-emotionele en gedragsondersteuning
Bieden van een veilige leeromgeving, een veilig schoolklimaat.
Realiseren van sociale veiligheid, voorkomen van gedragsproblemen.
Sociaal-emotionele en
Basisondersteuning
gedragsondersteuning
Ondersteuningsvragen met
Preventief
betrekking tot (faal)angst,
Topgroep-2 daagse met als
teruggetrokkenheid,
fundament de theorie omtrent
zelfvertrouwen, weerbaarheid,
groepsdynamiek en
positie in de groep en
dynamische processen.
contactname (moeite met
Project ‘Kids for Greatness’ in
maken en houden van contact,
de groepen 7/8
in het invoelen van emoties
Project ‘Geluk op School’ in de
e.d.);
onderbouw (kinderyoga &
Kinderen die heel
hutten bouwen)
prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen
De Vreedzame School ter
alleen een goede werkhouding
onderbouwing pedagogisch
ontwikkelen in een duidelijk
handelen.
gestructureerde en rustige
Talentenfluisteraars
omgeving.
Vroegsignalering
Gedragshulpvragen kunnen
Aanpassingen in tijd, ruimte en
betrekking hebben op
activiteit/preventieniveau 1.
overactief, impulsief, naar
(Ervarings-)deskundigheid
binnen gericht en naar buiten
binnen de school t.a.v. omgang
gericht gedrag.
met ADHD en stoornissen
Ondersteuningsvragen met
binnen het autismespectrum
betrekking tot zelfstandig
(enkelvoudige problematieken).
werken, structureren,
Ervarings-)deskundigheid
zelfstandig begrijpen,
binnen de school t.a.v.
doorzetten e.d.
sociaal-emotionele
problematieken.
Curatief
- Korte interventies
- Aanpassingen in tijd, ruimte en
activiteit
Verplichtingen

Extra ondersteuning
Beleid OPP
Interne extra ondersteuning
binnen de onderwijsteams.
Pilot ‘Complexe
(echt)scheidingen’ die in
samenspraak met de
Gemeente, de LEV-groep, de
Muldershof en Het Klokhuis is
ontwikkeld. Kinderen van
gescheiden ouders kunnen
hieraan deelnemen, 6 keer,
onder schooltijd.

Mogelijkheid tot het opstellen van een
OPP waar nodig.
OPP deel A
OPP deel B
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-

Schoolveiligheidsplan (RI&E)
Pestprotocol
Meldcode kindermishandeling
Monitor Sociale Veiligheid (MSV)

Leer- en ontwikkelingsondersteuning
De leerkracht biedt zelf de extra ondersteuning bij basisvakken vanuit handelingsgericht werken:
Beschrijven onderwijsbehoefte
Doelen stellen
Kennis van leerstrategieën
Kennis van leerlijnen
Methodes/methodieken binnen de school ondersteunen de leerkracht hierbij
Dit schooljaar implementeren we de cyclus van ‘Continu Verbeteren’ waarmee we op groepsniveau impulsen kunnen geven
aan de leerontwikkeling van kinderen. Door cyclisch te werk te gaan en kinderen haalbare doelen te laten stellen willen we hen
succeservaringen laten behalen om de cyclus voort te kunnen zetten. Onderdeel hiervan zijn het werken met een groepsmissie,
groepsafspraken, zichtbare leerdoelen, databorden, portfolio gesprekken, ouder/kind gesprekken en groepsgesprekken.
Leer- en ontwikkelingsondersteuning
Basisondersteuning
Extra ondersteuning
Beleid OPP
Dyslexie
Handelen volgens het dyslexieprotocol
Bij kinderen met zeer ernstige dyslexie
- Preventief aanbod (va. groep 1)
(protocol wordt op dit moment
is afstemming met ouders t.a.v.
- Curatief aanbod
geupdate).
noodzakelijke compensatie en/of
- Compenserend aanbod (vanaf groep
Vroegsignalering
externe ondersteuningsactiviteiten
6) op basis van de onderwijs- en
Voorschotbenadering
essentieel. Indien er sprake is van
ondersteuningsbehoefte in relatie tot
Begeleiding binnen hulpgroepen
belemmering van de totale
referentieniveaus. Hierbij wordt ook
Afsprakenkaart;
leerontwikkeling en/of een
gekeken naar de zelfredzaamheid
compensatie/dispensatie
gecombineerde problematiek kan het
richting het VO en wat hierin nodig is.
Traject vergoede diagnostiek en
voorkomen dat er zeer specifieke
Op school maken we, in relatie tot
behandeling
aanpassingen noodzakelijk zijn. Dan
deze leerlingen, gebruik van
Samenwerkingspartners
wordt er gewerkt met een OPP.
ondersteunende leessoftware
(TextAid).
Dyscalculie
Handelen volgens het
Bij kinderen met zeer ernstige
- Preventief aanbod (va. groep 1)
Protocol ernstige problemen
dyscalculie is afstemming met ouders
- Curatief aanbod
rekenen-wiskunde en dyscalculie
t.a.v. noodzakelijke compensatie en/of
- Compenserend aanbod (vanaf groep
(ERWD)
externe ondersteuningsactiviteiten
6) op basis van de onderwijs- en
Vroegsignalering
essentieel.
onderwijsbehoefte in relatie tot
Begeleiding binnen hulpgroepen
referentieniveaus.
Afsprakenkaart;
compensatie/dispensatie
Leeruitdagingen
Aanbod voor excellente
Excellentie Brigade
leerlingen Protocol
Aanbod op niveau en
vroegsignalering/hoogbegaafdh
executieve functies
eid
Protocol Hoogbegaafdheid
Minimale streefniveau voor alle
Waar nodig: OPP deel A
kinderen is referentieniveau 1F
(leerlingkenmerkenvanuit reguliere aanbod (F-lijn).
onderwijsbehoefte)
Protocol doorstroom
Ontwikkelingsperspectief bij
aangepaste leerlijn op basis
van onderwijs en
ondersteuningsbehoefte.
OPP deel A | OPP deel B
NT-2/Meertaligheid
VVE (werkgroep SWV)
We bieden alle kinderen een aanbod
passend bij de onderwijsbehoeften, we
nemen hierin de meertalige leerlingen
mee. Zij krijgen, naar behoeften,
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Taalrijpheid

ondersteuning binnen de lessen door
extra instructie/ werken met een maatje
etc. We zijn ons ervan bewust dat
interactie met klasgenoten de meest
effectieve vorm van het leren van een
taal is.
DLS Plus | Pilot DAVIS counseling
gegeven door Mieke Verhallen.
Mieke brengt de ontwikkeling van
kinderen in kaart die problemen ervaren
in het aanvankelijk leesproces en/of
moeite hebben met concentratie en
focus. Vanuit de invalshoek taalrijpheid
gaat zij in haar pilot tevens preventief te
werk en maakt kinderen bewust van
waarnemingsprocessen en
overtuigingen aan de hand van
oefeningen.

Fysiek medische ondersteuning
Geen standaard ondersteuningsaanbod; op basis van in kaart brengen van kindkenmerken, onderwijsbehoefte en
ondersteuningsbehoefte wordt bekeken wat binnen de basisondersteuning mogelijk is en wat eventueel met extra
ondersteuning mogelijk en/of noodzakelijk is.
Fysiek medische ondersteuning
Basisondersteuning
extra ondersteuning
Protocol voor medische handelingen
Visuele beperkingen
plek in de groep/lokaal
Ondersteuningsarrangementen vanuit
vergrotingen
http://www.visio.org/nl-nl/home
afgebakende opdrachten/rust
https://www.bartimeus.nl
schuin werkvlak
Ontwikkelingsperspectief op basis van
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
Spraak- & Taalproblemen
vroegsignalering middels
Ondersteuningsarrangementen vanuit
doorverwijzing screening
http://www.vituszuid.nl/taalbrug/
logopedie
Ontwikkelingsperspectief op basis van
plek in de groep/lokaal
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
gebruik solo (zorgverzekering)
Audioversterkers (via arrangement).
samenwerking logopedie
Samenwerking met ambulante
(m.b.t. TOS)
begeleiders Taalbrug, Kentalis &
Adelante (m.b.t. TOS).
Motorische beperkingen
rolstoelvriendelijk
lift
aangepast meubilair (UWV)
Diabetes
Samenwerking met 4kids2tell
Oefening en uitwisseling van
kennis en ervaring

Ontwikkelingen en ambities
Alle leerlingen krijgen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend
onderwijs. Deze vorm van onderwijs zorgt ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Het Klokhuis brengt, in
samenwerking met leerkrachten, ouders, interne en externe hulpverlening de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart. We proberen hierin zoveel mogelijk in te steken op
groepsniveau. Wat zijn gezamenlijke behoeften en/of doelstellingen die in de groep naar boven komen? Hier
bouwen we ons onderwijs omheen.
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Voor sommige kinderen is dat insteken op groepsniveau niet voldoende. Daar is het nodig om verder in te
zoomen en de individuele behoeften van een leerling in kaart te brengen. Vanuit samenwerking blijven we in
gesprek en kijken we wat nodig is en hoe het onderwijs op het Klokhuis tegemoet kan blijven komen aan de
(specifieke) behoeften van een leerling. Zo bewandelen we bij ieder kind een uniek pad om ervoor te zorgen dat
zij zich kunnen blijven ontwikkelen.
Graag brengen we de kracht van ieder kind wat specifieker in kaart waarbij meerdere leerkrachten opgeleid zijn
tot ‘Talentenfluisteraar’. In gesprek met het kind brengt een talentenfluisteraar in kaart wat de kracht en het talent
is van het kind waardoor er goed zicht komt op bevorderende leerfactoren. Dit geeft inzicht in/voor het kind zelf,
maar ook voor de omgeving: een prachtig uitgangspunt voor ontwikkeling. Het gaat hierin om talenten die voor
het kind zelf mogelijk vanzelfsprekend zijn maar veel bewuster onder de aandacht mogen komen. Denk hierbij
aan kinderen die vanuit hun enthousiasme een hele groep kunnen enthousiasmeren en meetrekken, kinderen die
als ware vertrouweling worden gezien en voor anderen een rots in de branding zijn of bijvoorbeeld kinderen die
barstensvol energie zitten en vaak als een van de eerste in actie komt na het krijgen of horen van een idee.
De school heeft expertise in huis op het gebied van meer- en hoogbegaafde leerlingen. We zien dat deze
leerlingen vaak nog mogen ervaren wat leren nou precies inhoudt. Door ons aanbod nodigen we kinderen uit om
te leren ‘leren’ wat betekent dat we in onze begeleiding niet alleen aandacht hebben voor het product, maar met
name voor het leerproces wat daaraan vooraf is gegaan. Tevens vraagt dit een ontwikkeling van executieve
functies, ofwel: randvoorwaarden om tot leren te komen. Dit geldt overigens niet alleen voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen, het is van belang voor ieder kind, een basis voor ontwikkeling. Om die reden verdiepen
we ons in het ontwikkelen van executieve functies en is er aandacht voor het leerkrachthandelen, voor individuele
leerlingen, maar ook voor het doorlopen van groepsprocessen waarbij de cyclus ‘Continu verbeteren in het
onderwijs’ een helpend instrument is.

Aanmelden en inschrijven
Mijn kind aanmelden
Kennismakingsgesprek
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de
informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie op een
passende school voor uw kind.
Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit
welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over
het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het
kennismakingsgesprek hebt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.
Afspraak maken
Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Iris Schellekens om een afspraak te maken
voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch (0492-465527) of per mail (iris@obshetklokhuis.nl).
Extra ondersteuning
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een
vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur
van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen ons dan al een beeld vormen van uw
kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of
hetgeen wij kunnen bieden past bij datgene wat uw kind vraagt.
Schriftelijk aanmelden
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Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind
al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze
aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt hierover bericht van de school.
U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur. Wanneer u uw kind heeft
ingeschreven zal de school contact opnemen met het kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal/ gastouder om met de
huidige begeleiders van uw kind door te spreken welke begeleiding het best past. Op deze manier kunnen we
leren van anderen en de start van uw kind op onze school zo soepel mogelijk laten gebeuren.
Zij- instromers
Wanneer u uw kind wilt aanmelden in een hogere groep dan groep 1, en het gaat niet om een verhuizing, gaan
we altijd met u en de huidige school in gesprek. Een overstap tussen twee basisscholen maakt u meestal niet
zomaar, daarom willen we er zeker van zijn dat wij, als school, datgene kunnen bieden wat u verwacht en uw kind
nodig heeft. Om een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften plannen we, naast het gesprek met de
ouders en school, ook een observatiemoment op de huidige school. Dit om een volledig beeld te kunnen vormen.

Toelaatbaarheid
Op basis van een goede beeldvorming (OPP deel A) verkent de school de onderwijsbehoeften van een kind en
de wijze waarop hier het beste begeleiding ingezet kan worden.
Welke ondersteuning dient het team te bieden? Welke ondersteuning bieden ouders/ verzorgers? Welke
ondersteuning bieden andere instellingen? Wat mogen/kunnen we van elkaar verwachten?
De vraag wanneer een kind toelaatbaar is op onze basisschool is moeilijk eenduidig te beantwoorden.
Uitgangspunt van de school en PlatOO is dat ieder kind in beginsel toelaatbaar is. Het zijn de randvoorwaarden
en de haalbaarheid van de mate van ondersteuning die bepalen of een kind voldoende ondersteund kan worden
in de school. De zwaarte van de onderwijsbehoefte dient vastgesteld te worden. Daarbij wordt steeds uitgegaan
van het op zoek gaan naar mogelijkheden en creëren van kansen.
Randvoorwaarden (educatief partnerschap en deskundigheidsontwikkeling)
● duidelijke afspraken tussen school, ouders en kind
● de mogelijkheid om voldoende kennis te verwerven over de belemmering en de vaardigheid hier
adequaat mee om te gaan
● aanwezigheid van materialen (afgestemd op de ondersteuningsbehoeften en onderwijsbehoeften van
het kind)
● kennis van de omgang met deze materialen
● aanwezigheid van structurele externe ondersteuning, zoals ondersteuning in de vorm van logopedie,
bureau jeugdzorg, schoolarts, sociaal maatschappelijk werk, gedragsspecialisten e.d.
● een goede afstemming tussen externe instanties onderling en de school
● aanwezigheid van interne expertise
● voldoende tijd als voorwaarde om de problematiek helder te hebben en adequate ondersteuning van het
kind mogelijk te maken en uit te voeren.
● professionele begeleiding van kind én de leerkracht
Afwegingen om mee kunnen spelen of de school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van een
kind.
● een goede balans binnen de onderwijsbehoeften van de hele groep
● de grootte van de groep
● complexiteit van de belemmering die de kunde van het team te boven gaat
● een patroon van agressief gedrag dat ten koste gaat van het gevoel van veiligheid (fysiek en
sociaal-emotioneel) van andere leerlingen en de leerkrachten
● kinderen die zoveel tijd en aandacht vragen dat dat structureel ten koste gaat van de aandacht voor de
rest van de groep (mate van individuele ondersteuning)
● de zindelijkheid van het kind
● de noodzaak om medische of verzorgende handelingen te moeten verrichten (specialistisch van aard)
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Bijlagen
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Bijlage 1: Samenwerkingspartners
deskundigheid

Beschikbaar

Wijze waarop beschikbaar

nee

formatie
school/
PlatOO

inc

ja

jeugdzorg
zorg
gemeente

Inhuur
en/of op
afroep

Toelichting

ondersteuning excellente
leerlingen

x

x

x

excellentie brigade

gedragsdeskundigen

x

x

x

interne expertise

video
interactie begeleiding

x

x

x

interne expertise

coach

x

x

x

interne expertise

jeugdarts

x

x

x

jeugdverpleegkundige

x

x

x

CMD/STL

x

x

CMD/STL

x

x

CMD/STL

SMW

(x)

opvoedondersteuning

x

(x)

x

logopedist

x

x

x

zorgverzekering

fysiotherapeut

x

x

x

zorgverzekering

ergotherapeut

x

x

x

zorgverzekering

speltherapeut

x

x

x

CMD/STL

SOVA-training

x

x

x

CMD/STL/LEV

x

keuze ouders

x

x

CMD/STL/
zorgverzekering

x

x

CMD/STL/
zorgverzekering

x

x

CMD/STL/
zorgverzekering

remedial teacher
MRT/PMT

orthopedagoog

x
x

(x)

x

(x)

psycholoog

x

psychiater

x

x

CMD/STL/
zorgverzekering

jeugdhulpverlening

x

x

CMD/STL/
zorgverzekering

Ambtenaar leerplicht

x

x

x

Politie

x

x

x
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Bijlage 2: stappenplan aanmelden en inschrijven
-

A2.1A

aanmeldprocedure procedure algemeen; onderinstroom

-

A2.1B

aanmeldprocedure zij-instroom en onderinstroom met extra onderwijsbehoefte

-

A2.2

inschrijfprocedure extra onderwijsbehoefte
beschrijft hetgeen er binnen de 6 weken (evt. verlengd met 4) moet gebeuren.
Deze stappen zijn ook van toepassing bij ingeschreven leerlingen waarvan wordt
vastgesteld dat ze alsnog extra ondersteuning nodig hebben. Vanaf dat moment
gaat ook voor die de leerlingen de zorgplicht gelden. Bij verlenging van de
aanmeldprocedure met de maximaal toegestane vier weken, krijgen de ouders
hiervan schriftelijk bericht. Feitelijk gaat het om 6 à 10 weken. Dus geen criteria
t.a.v. reden verlenging met maximaal 4 weken.

-

A2.3

zorgplicht procedure extern arrangement
betreft procedures indien er sprake is van extra onderwijsbehoefte en
ondersteuningsbehoefte die de school en/of het bestuur overstijgt.
Het formuleren van het ondersteuningsaanbod moet gebeuren binnen 6 weken na
aanmelding (met eventueel 4 weken verlenging); eventuele bezwaren vallen hier
buiten. Ook de vervolgstappen vallen buiten deze termijn. Het voeren van een triadegesprek
met andere school, vaststellen van OPP vallen buiten deze termijn.

-

A2.4 betreft procedure residentiële instellingen. PlatOO heeft vooral te maken met het
Zuiderbos als residentiële instelling. De afspraken met deze instelling zijn
vastgelegd in samenspraak met het samenwerkingsverband Helmond-Peelland.
www.swv-peelland.nl. Daarnaast betreft het kinderen met een tijdelijke plaatsing MKD.
-

A2.5

acties na toekenning TLV
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Bijlage 3: Bezwaarprocedures
Let op de termijnen. Het formuleren van het ondersteuningsaanbod moet gebeuren binnen 6 weken na
aanmelding (met eventueel 4 weken verlenging); eventuele bezwaren vallen hier buiten. Ook de vervolgstappen
vallen buiten deze termijn. Het voeren van een Triadegesprek met andere school en vaststellen van OPP vallen
buiten deze termijn.
Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken kunnen ouders de volgende stappen ondernemen:
-

-

-

-

De vertrouwenspersoon en/of de klachtenregeling van het bestuur van de betreffende school kan
geraadpleegd worden. Scholen hebben een contactpersoon die ouders de juiste weg routing wijst; Oukje
v/d Vossenberg is contactpersoon van de school (oukje@obshetklokhuis.nl). Gebruik deze link voor de
vertrouwenspersonen van PlatOO en klik hier om de klachtenregeling te bekijken.
Ouders richten hun bezwaren, schriftelijk, aan het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht om de
ouders te horen (mondelinge toelichting). Het initiatief voor dit gesprek ligt bij het bestuur. Het bestuur
heeft vier weken om, schriftelijk, te reageren op het bezwaar. Het besluit kan gehandhaafd worden of er
kan een ander besluit worden genomen. secretariaat@platoo.nl (tel. 0492-392112)
Er kan mediation aangevraagd worden bij de landelijke onderwijsconsulenten
www.onderwijsconsulenten.nl.
Wanneer partijen het nog niet eens zijn kan het geschil worden ingediend bij de landelijke
geschillencommissie passend onderwijs en daarna evt. bij de rechter.
www.geschillenpassendonderwijs.nl
In het geval van een afwijzing van een TLV door het SWV kan de ouder de zaak voorleggen aan de
bezwaarcommissie van het SWV: www.swv-peelland.nl, www.po-eindhoven.nl
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Bijlage 4: ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden
SWV 30-08 http://swv-peelland.nl/
https://po.swv-peelland.nl/sites/po.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/Ondersteuningsplan-2018-2022-en-bijla
gen---april-2018.pdf
SWV 30-07 http://www.po-eindhoven.nl/
https://www.po-eindhoven.nl/uploads/5_Ondersteuningsplan_SWV_PO3007_2018-2022.pdf
https://www.po-eindhoven.nl/uploads/5b_Bijlagenboek_Ondersteuningsplan_SWV_PO3007_2018-2022.pdf
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