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Inhoudsopgave: 

1. Passend onderwijs voor elke leerling  

2. Passend onderwijs in onze school 

3. Verbinding met het samenwerkingsverband 

4. Onze ontwikkelambities passend onderwijs 

 

 

1. Passend onderwijs voor elke leerling 

Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben  

Vanuit dit uitgangspunt hebben de schoolbesturen in de Betuwe de handen ineengeslagen. In het 

samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen geza-

menlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Deze krachtenbun-

deling sluit aan op landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorg-

plicht passend onderwijs’. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen 

passend onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken kun-

nen de scholen zorg dragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind 

onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften.  

 

Zo thuisnabij mogelijk  

Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op 

de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit 

lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basison-

derwijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een 

leerling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onder-

wijsinstellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. 

Daarom werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en 

met de partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. 



Pagina 3 van 15 
 

Model schoolondersteuningsprofiel 2018-2021  

 

Op maat onderwijs en ondersteuning 

De onderwijsbehoeften van kinderen varieert: meestal is ‘het standaard onderwijsprogramma’ af-

doende, soms is extra ondersteuning nodig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke of langdurige 

plaatsing op een (zeer) gespecialiseerde onderwijsinstelling de juiste benadering.  

 

In het samenwerkingsverband onderscheiden we 3 niveaus van onderwijs en ondersteuning: 

 Basisondersteuning: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat de leerkrachten in elke regu-

liere basisschool van het samenwerkingsverband aan de leerlingen aanbieden. 

 Plusondersteuning: Sommige kinderen zijn prima op hun plaats in een reguliere basisschool, 

maar hebben (tijdelijk of langdurig meer dan basisondersteuning nodig om de wettelijk vastge-

stelde kerndoelen te kunnen halen. Op grond van het persoonlijk ontwikkelingsperspectief krij-

gen zij extra ondersteuning in de eigen school. Eventueel worden hiervoor middelen (expertise 

en/of geld) vanuit het samenwerkingsverband ingezet. Op deze manier kunnen deze kinderen op 

een verantwoorde wijze thuisnabij de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben en die 

aansluit op de specifieke onderwijsbehoeften. 

 Speciale ondersteuning: Een zeer kleine groep kinderen heeft te maken met een complexe peda-

gogische en/of onderwijskundige problematiek. Daarom is tijdelijke of langdurige plaatsing op 

een school voor gespecialiseerd basisonderwijs de aangewezen onderwijsplek voor deze kin-

deren. Ook bij deze kinderen is het ontwikkelingsperspectief leidend voor de vorm en intensiteit 

van de onderwijsondersteuning. 

 

 

2. Passend onderwijs in onze school 

Wij bieden speciale ondersteuning op maat 

De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden stemmen we af op de leer- en ontwikke-

lingsmogelijkheden van de leerling. We richten het onderwijs zo in dat elke leerling zich in een onon-

derbroken ontwikkelingsproces kan ontwikkelen. Het onderwijs dat we geven richt zich op de ver-

schillende ontwikkelingsgebieden die voor de leerling van belang zijn: cognitief (taal en rekenen); 

sociaal emotioneel, motorisch, zelfredzaamheid en werkhouding. Wij bieden onze leerlingen de on-

derwijsondersteuning die aansluit op het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Het bereiken van de 

wettelijk vastgestelde kerndoelen vormt hierbij het na te streven perspectief. Wij trekken samen op 

met de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen. We werken optimaal samen met de instellingen 

en scholen waar onze leerlingen vandaan komen en de andere scholen voor speciaal basisonderwijs 

en speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we 

ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt 

die zij of hij nodig heeft. Dit maakt het mogelijk dat elke leerling zoveel mogelijk kan opgroeien in en 

deelnemen aan de vertrouwde lokale omgeving. Wanneer dit voor onze leerling gewenst is werken 

wij samen met gespecialiseerde scholen buiten het samenwerkingsverband en met instellingen uit de 

jeugdhulp.  
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Wij maken gebruik van specialistische programma’s en expertises  

In onze school werken we in het team intensief samen om de speciale onderwijsondersteuning te 

bieden aan leerlingen & ouders op het beoogde kwaliteitsniveau. Binnen het schoolteam hebben we 

de beschikking over de volgende specialistische programma’s en expertises: 

 
Algemeen 
Op de KJS wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt op basis 
van de gegevens over intelligentieniveau en leerprestaties weergegeven op welk niveau de leerling 
de school in groep 8 zou moeten kunnen verlaten. Dit perspectief wordt gedurende de tijd dat de 
leerling bij ons op school is gebruikt als leidraad voor het opstellen van doelstellingen voor de ver-
schillende vakgebieden. Deze doelstellingen worden door de leerkracht beschreven in het groeps-
plan. 
Omdat de ontwikkeling van kinderen tot en met groep 5 nog niet voldoende is uitgelijnd, werken we 
in de groepen 1 t/m 5 aan dezelfde doelen. Dit zijn de doelen die passen bij het uitstroomniveau 
VMBO-B en komen overeen met 75% van de doelen van het regulier basisonderwijs. Dit noemen we 
convergent differentiëren. We kiezen voor deze aanpak omdat het grootste percentage van onze 
leerlingen (75%) al jarenlang uitstroomt naar het VMBO-B. 
Als blijkt dat kinderen de doelen niet behalen kan de leerkracht de leerling ondersteunen door het 
geven van extra instructie of meer leer- en oefentijd. Wanneer deze interventies in de groep niet 
voldoende zijn kan er meer specialistische ondersteuning geboden worden. 
 
In de groepen 6 t/m 8 wordt gewerkt in 3 leerroutes: 
Leerroute 1: uitstroombestemming VMBO-K of hoger (100%) 
Leerroute 2: uitstroombestemming VMBO-B (70%) 
Leerroute 3: uitstroombestemming Praktijkonderwijs (50%) 
Deze staan vermeld in het ontwikkelingsperspectief (OPP). 
 
In deze groepen wordt gewerkt aan de doelen passend bij de leerroute van een leerling. Kinderen die 
zich op een of meerdere vakgebieden niet ontwikkelen volgens hun leerroute krijgen extra onder-
steuning in of buiten de groep. 
 
Remedial teaching 
Op de KJS werken meerdere RT-ers met individuele kinderen of groepjes kinderen. Bij deze kinderen 
is er altijd sprake van enkele achterblijvende leervorderingen ten opzichte van het opgestelde ont-
wikkelingsperspectief. De RT sluit zoveel mogelijk aan bij de methode en de manier van werken in de 
groep. De methodes die in de groepen worden gebruikt zijn door de school gekozen op grond van 
criteria die passen bij de leerlingen. Daardoor zijn ze al zeer geschikt voor leerlingen met leerproble-
men. 
Als blijkt dat dit niet voldoende is kan worden overgestapt op een meer specialistische methode of 
aanpak. 
Voorbeelden van de beschikbare methodes zijn: 

• De Zuidvallei lezen/begrijpend lezen/spelling 

• Spelling in de lift 

• Maatwerk rekenen 

• Met sprongen vooruit (rekenen) 

• Rekensprint 
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Leerkrachten 
Van alle leerkrachten op de KJS wordt verwacht dat zij een HBO plus opleiding hebben afgerond (RT, 
IB, Master SEN of oude opleiding voor speciaal onderwijs). Op de KJS zijn meerdere gedragsspecialis-
ten en didactisch specialisten werkzaam als leerkracht. 
Met leerkrachten die nog niet aan deze eis voldoen zijn afspraken gemaakt over de termijn waarbin-
nen zij met een opleiding starten. 
Alle medewerkers maken minimaal twee keer per jaar gebruik van het, aan de strategische doelen 
gekoppeld, centrale scholingsaanbod van CPOB en leggen dit vast in hun bekwaamheidsdossier. 
 
Intern begeleiders en orthopedagoog 
De KJS heeft 2 intern begeleiders in dienst, welke beiden de IB opleiding hebben afgerond. Tevens is 
er een orthopedagoog in dienst met een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek. 
 
Onderwijsassistente 
Op de KJS zijn meerdere onderwijsassistentes werkzaam. Zij worden structureel ingezet in de groe-
pen 1 t/m 3, ter ondersteuning van de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat aan alle leer-
lingen. Er werkt ook een onderwijsassistente specifiek met leerlingen die op ZMLK niveau functione-
ren, op momenten gedurende de week buiten de groep. 
 
In de overige groepen wordt minstens 1 stagiaire geplaatst ter ondersteuning van de leerkracht. 
 
Schoolarts  
De schoolarts van de GGD Rivierenland, afdeling Jeugdgezondheidszorg, werkt intensief samen met 
de KJS. 
Zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen van de KJS intensiever dan die van de leerlingen van de 
basisscholen. Leerlingen van de KJS worden vaker opgeroepen voor controle. Ouders zijn aanwezig 
bij deze controles. Op verzoek van leerkracht of intern begeleider kunnen leerlingen eveneens opge-
roepen worden. Er is structureel overleg tussen intern begeleiders van de KJS en de schoolarts. On-
derling wordt afgestemd of en welke acties richting hulpverlening noodzakelijk zijn en wie deze in 
gang zet. 
 
Schoolmaatschappelijk werker en wijkteam 
De schoolmaatschappelijke werker wordt op verzoek van de intern begeleider betrokken bij de on-
dersteuning van leerlingen waarbij school overstijgende hulp noodzakelijk is. De SMW-er kan ge-
sprekken voeren met ouders of met kinderen en kan ouders adviseren bij het vinden van de juiste 
hulp. Daarnaast is zij de schakel vanuit de school naar het wijkteam. Via het wijkteam kan hulp en 
ondersteuning voor ouders en kinderen worden aangevraagd. 
 
Leerstoornissen 
 
Dyslexie 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en 

het accuraat en / of vlot toepassen van het lezen en / of spellen op woordniveau.  

 

Dyslexie uit zich bij elk individu anders, maar in het algemeen gesproken geldt het volgende:  

• Er zijn automatiseringsproblemen bij het (leren) lezen en/of spellen 

• Deze problemen zijn hardnekkig en resistent tegen behandeling 

• De problemen zijn niet te herleiden tot andere problemen of stoornissen 
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• Dyslexie is meestal erfelijk bepaald: bij dyslectische leerlingen wordt vaak dyslexie in de familie 

aangetroffen 

 

CPOB-scholen volgen visie en beleid van ons samenwerkingsverband zoals beschreven staat op de 

website van BePo. De leerkracht van de basisschool volgt systematisch de vorderingen van de leer-

ling op het gebied van lezen en spelling. De leerkracht brengt tenminste 2 keer per jaar (hoofdmetin-

gen) in kaart welke vorderingen de leerling maakt en of er mogelijk sprake is van een vertraagde 

ontwikkeling bij lezen en spelling. De leerkracht bespreekt de ontwikkeling van de leerling met de 

ouders. Wanneer sprake is van een vertraagde ontwikkeling op het gebied van lezen en/of spelling 

schakelt de leerkracht de IB-er van de school in. De leerkracht past het onderwijsprogramma voor de 

leerling aan en geeft extra begeleiding op het gebied van het lees– en spellingonderwijs (inzet van 

niveau 2 ondersteuning). De leerkracht past het onderwijsprogramma voor de leerling aan en de 

leerling ontvangt intensieve begeleiding op het gebied van het lees– en spellingonderwijs. De leer-

kracht monitort de resultaten van de intensieve begeleiding. Voor de intensieve begeleiding heeft 

CPOB heeft op haar scholen gekozen voor het programma  Bouw! om de volgende redenen: 

- BePo heeft een raamwerkovereenkomst afgesloten met Bouw! 

- Bouw! Kan vanaf groep 2 worden ingezet, zodat het programma preventief werkt 

- Tijdens het traject van Bouw! wordt er voortdurend gemonitord  

- Evidence-based programma;  

- Leerlingen zijn beter voorbereid op groep 3; 

- Ouders worden intensief betrokkenen bij het programma 

- opbrengst verhogend: verhoging leerrendement en leesrendement; 

 

 

Wanneer wordt vastgesteld dat ondanks het volgen van het programma Bouw! Het 

leer/leesrendement  niet voldoende is dan  volgen de CPOB-scholen het beleid zoals vastgesteld is 

door BePo en de betrokken gemeenten. ( zie www.bepo.nl/onderwijsvoorzieningen) 

 

Wanneer uit het dyslexieonderzoek de indicatie (=zorgbehoefte) tot behandeling is afgegeven, kun-

nen ouders kiezen voor het inzetten van een dyslexiebehandeling. De KJS werkt samen met aanbie-

ders van deze behandelingen. Deze behandelingen kunnen plaats vinden op school, onder schooltijd. 

De behandeling bestaat uit wekelijkse (individuele) sessies waarbij het kind ook huiswerk mee krijgt. 

Het is de bedoeling dat thuis met het kind ook wordt geoefend. Tijdens de behandeling zijn verschil-

lende evaluatie- en toets momenten ingepland om de voortgang goed bij te houden.  

 

Voor leerlingen die wel ernstige lees- en spellingsproblemen ervaren, maar waarvoor geen dyslexie-

verklaring afgegeven wordt, bestaat de mogelijkheid om op de KJS door de dyslexiespecialist extra 

begeleiding of behandeling te krijgen in de Leespoli. 

De begeleiding, signalering en behandeling van kinderen met (vermoeden van) dyslexie is vastgelegd 

in het dyslexieprotocol van de KJS. 

 

In de klas 

Naast de behandeling buiten de klas wordt er in de klas voor kinderen met dyslexie gewerkt met 

diverse aanpassingen: 
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• Leerlingen krijgen extra lees- en spellinginstructie. 

• Het niveau van de leesboeken en de spellinglessen wordt aangepast aan het niveau van de 

leerling. 

• De leerling kan werken met het computerprogramma Sprintplus, een programma dat teksten 

voorleest. 

• Leerlingen krijgen extra tijd voor het maken van opdrachten en toetsen. 

• Leerlingen krijgen een cursus typen aangeboden. 

• Het ontwikkelingsperspectief wordt voor de vakken lezen en spelling indien nodig aangepast. 

 

Dyscalculie 

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere 

term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, 

die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie 

gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen 

van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken). 

 

Voor het signaleren en begeleiden van kinderen met dyscalculie wordt op de KJS gewerkt met het 

protocol “Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie”. 

Deze kinderen krijgen extra begeleiding, binnen en buiten de groep. Wanneer blijkt dat er ondanks 

alle begeleiding te weinig vooruitgang wordt geboekt kunnen deze kinderen worden aangemeld voor 

een onderzoek naar dyscalculie. 

 

Voor kinderen met dyscalculie kan het ontwikkelingsperspectief voor het vakgebied rekenen worden 

aangepast indien nodig. 

Kinderen kunnen in de rekenles werken met ondersteunende materialen als een tafelspiekkaart en 

een rekenmachine. 

Uiteraard is er extra begeleiding door de remedial teacher mogelijk. 

 

Taal en logopedie 

Op de KJS wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan het stimuleren van de taalontwikkeling 

van de kinderen. 

In de onderbouw wordt hiervoor de methode Taaltrapeze gebruikt, een methode speciaal ontwik-

keld voor het SBO. 

Deze methode richt zich vooral op het vergroten van de woordenschat van de kinderen. 

Ook in midden- en bovenbouw wordt er veel aandacht besteed aan het vergroten van de woorden-

schat. De aanpak hiervoor is in ontwikkeling en staat beschreven in het beleidsplan Woordenschat. 

We gebruiken hiervoor de Viertakt methode. 

 

Op de KJS zijn 3 logopedistes werkzaam. Een van hen richt zich met name op de kinderen met lees- 

en spellingsproblemen en dyslexie. De andere 2 richten zich op kinderen met achterstanden in de 

spraak-taalontwikkeling en coachen het team bij het invoeren van effectief woordenschat onderwijs. 

 

Alle nieuwe leerlingen op de KJS worden standaard gescreend door de logopediste. 
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De logopediste let op: 

• Horen en luisteren 

Door gehoorproblemen kan het spreken vertraagd of verkeerd op gang komen. 

Kinderen kunnen moeite hebben met het horen van verschillen tussen klanken of voeren opdrachten 

niet goed uit. Een goed gehoor is nodig om met aandacht te leren luisteren. 

• Stem 

De stem kan hees zijn of schor, overslaan of zelfs wegvallen, bijvoorbeeld door verkeerd stemge-

bruik. De manier van ademen en de houding spelen hierbij een rol. 

• Taal 

Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling te laat op gang of ontwikkelt zich te langzaam. Deze 

kinderen begrijpen onvoldoende van wat er wordt gezegd. Het kan ook zijn dat deze kinderen hun 

gedachten niet of moeilijk onder woorden kunnen brengen. De woordenschat is te klein of de zinnen 

zijn niet goed. De fonologische taalstoornis (moeite met het verwerken van klanken in de hersenen) 

is ook een belangrijke oorzaak van leesproblemen. 

• Spraak 

Bij articulatieproblemen vormen kinderen de klanken en woorden niet goed in hun mond. Hierdoor 

zijn ze minder verstaanbaar voor anderen. Sommigen kinderen stotteren of spreken slordig en te 

snel. 

• Vloeiendheid en stotteren 

Veel kinderen spreken een bepaalde periode niet vloeiend. Dit is een normale fase van de spraak-

ontwikkeling. Tijdens de screening observeert de logopedist de vloeiendheid van het spreken en be-

oordeelt of ingrijpen nodig is. 

• Mondgedrag 

Afwijkende mondgewoonten zoals het ademen door de mond, duimen of verkeerd slikken hebben 

vaak een negatieve invloed op de uitspraak. 

 

De screening kan aanleiding geven voor het in behandeling nemen van de leerling. Ouders krijgen 

hierover bericht. 

Voor leerlingen die op de KJS starten en al een logopedische behandeling krijgen in een praktijk kan 

deze behandeling worden voortgezet door de logopediste op school. 

 

De logopediste werkt met kinderen individueel maar ook in kleine groepjes, in de klas of buiten de 

klas. 

Zij ondersteunt eveneens de leerkracht bij het bieden van de juiste taalstimulering aan de leerlingen. 

 

Samenwerking REC 2 (Kentalis) 

Sinds 2006 werkt de KJS samen met REC 2 bij het bieden van onderwijs aan leerlingen met spraak-

taalproblemen binnen het SBO. 

Er worden regelmatig leerlingen vanuit het SO van REC 2 geplaatst op de KJS. Daarnaast zijn er ook 

leerlingen met een arrangement vanuit REC 2 aanwezig op de KJS. 

Ambulant begeleiders komen wekelijks op school om met leerlingen te werken en leerkrachten te 

adviseren. Deze samenwerking heeft gezorgd voor uitbreiding van expertise op het gebied van 

spraak-taalontwikkeling binnen het team van de KJS.  
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op de KJS wordt door alle leerkrachten zeer veel aandacht geschonken aan het begeleiden en stimu-

leren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Dit gebeurt de hele dag door, op 

allerlei momenten. Het basisklimaat van de school is een klimaat van positieve verwachtingen, veel 

complimenten geven voor alles wat goed gaat. De vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de 

leerlingen onderling is voor ons een belangrijk onderdeel van het ‘samen op school zijn”.  

 

Met behulp van de methode “De Vreedzame School” wordt in alle groepen structureel gewerkt aan 

het versterken van vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Er is veel aandacht voor het aanleren 

van goed gedrag en het leren oplossen van conflicten. 

In de pauzes zorgen mediatoren uit de bovenbouw ervoor dat conflicten tussen kinderen samen 

worden opgelost, zonder tussenkomst van een volwassene. Deze mediatoren volgen een training in 

het leren mediëren. 

 

Door het sterk ondersteunende basisklimaat op de KJS passen kinderen met een laag zelfbeeld, faal-

angst, opstandig gedrag of andere uitingen in het gedrag goed op onze school.  

 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun sociaal-emotionele ontwikkeling be-

schikt de KJS over diverse vormen van ondersteuning: 

 

• Speltherapie 

Voor kinderen die ernstig zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling bestaat de moge-

lijkheid door middel van speltherapie verder te komen in deze ontwikkeling. De KJS werkt samen met 

de speltherapeut van ’s Heerenloo. De therapie vindt plaats onder schooltijd. 

• Training “Met plezier naar school”. 

Deze training is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij 

de overstap naar het vervolgonderwijs. In een groepje van 8 leerlingen worden zij voorbereid op 

deze overstap, door middel van het oefenen van allerlei sociale situaties. Deze training wordt gege-

ven door een orthopedagoog van Indigo, samen met de leerkracht van groep 8. 

• Psycho motorische therapie 

Voor kinderen die ernstig zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling welke via bewegen 

kan worden gestimuleerd, bestaat de mogelijkheid op de KJS deel te nemen aan psycho motorische 

therapie (PMT). Deze therapie wordt gegevens door een therapeut van ’s Heerenloo. 

• Zorg vanuit de gemeente, ingezet op school en onder schooltijd. 

In specifieke situaties bestaat de mogelijkheid om de zorg die vanuit de Jeugdwet door de gemeente 

wordt toegekend, op school in te zetten.  

 

 

Psychiatrische problematiek 

De KJS biedt onderwijs dat passend is voor leerlingen met kinderpsychiatrische stoornissen. Door 

kleine en overzichtelijke groepen, de geboden structuur, de pedagogische aanpak en mogelijkheden 

voor extra begeleiding kan de KJS voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de 

meeste leerlingen met problematiek als ADHD, PDD-NOS of een andere vorm van autisme. 
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Motorische ontwikkeling 

Voor leerlingen waarbij een achterstand in de motorische ontwikkeling is ontstaan bestaat de moge-

lijkheid om op de KJS, onder schooltijd, behandeld te worden door een kinderfysiotherapeut. De KJS 

werkt hiervoor samen met 2 therapeuten uit de praktijk voor fysiotherapie Fysio Art.  

De behandelingen worden 2 keer per jaar geëvalueerd met de directie en intern begeleider van de 

KJS. 

 

Arrangementen 

Binnen het samenwerkingsverband BePO verzorgt de KJS onderwijs aan enkele specifieke doelgroe-

pen. 

 

Observatiegroep Jonge Risico Kinderen 

Voor kinderen van 4 tot 6 jaar, waarbij het nog niet duidelijk is welk onderwijsaanbod het beste bij 

hen past bestaat de mogelijkheid om op de KJS geplaatst te worden in de observatiegroep. 

In de praktijk worden de kinderen geplaatst in de kleutergroep. Er vinden in de periode bij ons op 

school vervolgens observaties en verdere onderzoeken plaats. Ook wordt er natuurlijk gewerkt aan 

de diverse ontwikkelingsgebieden. Na een vooraf afgesproken periode wordt er op basis van de ver-

zamelde gegevens en ervaringen een advies met ouders besproken. 

Dit advies kan zijn terugplaatsing naar de basisschool, plaatsing op het SBO of verwijzing naar een 

school voor speciaal onderwijs. 

Om het observatietraject goed vorm te geven wordt er intensief samengewerkt met diverse discipli-

nes binnen de school: intern begeleider, logopediste, kinderfysiotherapeut,  orthopedagoog en even-

tueel deskundigen vanuit de commissie van begeleiding van het speciaal onderwijs. 

 

Tijdelijke plaatsing via speciaal arrangement 

Voor leerlingen die, om welke reden dan ook, in een crisissituatie op een basisschool terecht zijn 

gekomen verzorgt de KJS tijdelijke plaatsingen. Het doel is terugplaatsing op een basisschool. In de 

periode op de KJS wordt de leerling intensief geobserveerd en wordt, samen met ouders en school 

van herkomst, besproken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Wanneer dit duidelijk is wordt 

een besluit genomen over de voortgang van de schoolloopbaan van de leerling. De opname capaci-

teit van tijdelijke leerlingen op de KJS ligt op 3 leerlingen per jaar. De plaatsing wordt volgens een 

vast protocol uitgevoerd en toegekend door het samenwerkingsverband BePO. 
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Onze mogelijkheden 

 

Op de KJS bieden wij(zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking (IQ vanaf 55); 

- Leerlingen met zowel verstandelijke als lichamelijke beperkingen; 

- Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek; 

- Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen). 

- Leerlingen met complexe sociaal-emotionele problemen, inclusief leerlingen met psychiatri-

sche stoornissen; 

- Leerlingen met ernstige auditieve en/of communicatieve beperkingen; 

- Leerlingen waarvoor nog niet duidelijk is welke onderwijsbehoeften er zijn. 

 

 

Wij kunnen in onze school veel doen om elke leerling passend onderwijs te bieden. Wij kunnen veel 

doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben andere (zeer) specialistische ondersteuning nodig 

dan wij kunnen bieden. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. We beschrijven hieronder 

wat we in onze school kunnen bieden en waar hierbij onze grenzen liggen. We beschrijven wanneer 

de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat. Dit mar-

keert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op zoek gaan naar een andere 

meer passende leeromgeving voor de leerling.  

 

Op de Koningin Julianaschool kan er (nog) geen passend onderwijs geboden worden aan: 

- Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen, waarvoor veel aanpassingen in de omge-

ving en de ondersteuning nodig zijn; 

- Leerlingen met ernstige visuele beperkingen (SO 1) 

- Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie waarvoor veel 

zorg tijdens schooltijd nodig is; 

- Leerlingen met dermate ernstige gedragsproblemen dat er voortdurende en intensieve ge-

dragsbegeleiding nodig is gedurende de dag. 

- Leerlingen met zeer lage intelligentieniveaus (IQ<55) 

 

 

Wij bieden speciale ondersteuning van goede kwaliteit 

De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in 

onze school de kwaliteitstandaard die we binnen het samenwerkingsverband hiervoor hebben vast-

gesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie. We onderscheiden de 

volgende vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in onze school beschikbaar zijn. 

 

Opbrengsten 

Onze opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van onze leerling populatie 

verwacht mag worden. 

 Aan het einde van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de 

beschikbare landelijke standaarden voor leerresultaten. 
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 Aan het einde van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de 

beschikbare landelijke standaarden voor sociale opbrengsten. 

 De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen tenminste op het niveau van 

de beschikbare landelijke standaarden voor opbrengsten. 

 De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging. 

 

Onderwijsleerproces 

De wijze waarop wij het onderwijsleerproces in onze school vorm geven heeft de volgende kenmer-

ken. 

 De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en 

de samenleving. 

 Onze leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 

 Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 

 Onze leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de 

leerlingen taak betrokken. 

 Onze leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ont-

wikkeling tussen de leerlingen.  

 
Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning 

Onze school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief zodat zij zich naar 

hun mogelijkheden ontwikkelen. 

 Wij stellen bij de plaatsing van de leerling binnen zes weken een persoonlijk ontwikkelingsper-

spectief op en vast. 

 Onze leraren voeren het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit. 

 Wij gebruiken een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het volgen van 

de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  

 Onze leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Ondersteuningsstructuur 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een inten-

sief of verdiept speciaal arrangement.  

 Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.  

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens en het ontwikkelingsperspectief bepalen 

we de aard van de extra ondersteuning.  

 De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit BePO 

de extra ondersteuning uit.  

 Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. 

 Onze school werkt structureel samen met andere ketenpartners waar noodzakelijke interventies 

op leerlingenniveau onze kerntaak overschrijden. 

 

Kwaliteitszorg 

Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken. 

 Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie. 
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 We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning aan onze 

leerlingen. 

 We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

 De voorwaarden voor de zorg voor kwaliteit zijn in onze school aanwezig (o.a. visie op onderwijs-

kwaliteit, op kwaliteitsgerichte schoolleiding, professionele cultuur, betrokkenheid belangheb-

benden).  

 Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan be-

langhebbenden waaronder BePO. 

 

Wij trekken samen op met ouders 

Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het inzet-

ten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. Wij informeren ouders doorlopend over de vor-

deringen van hun kind en betrekken hen tijdig wanneer wij signaleren dat extra maatregelen in de 

onderwijsondersteuning nodig zijn. De samenwerking met ouders concretiseren wij als volgt: 

 

• Ieder jaar gaat elke leerkracht op huisbezoek. 

• We organiseren 5 keer per jaar een contactmoment tussen ouders en leerkracht. 

• Ieder jaar wordt het ontwikkelingsperspectief met ouders besproken. Vanaf groep 6 ook met 

de leerlingen zelf. 

• Er vinden meerdere ouderavonden per jaar plaats. 

• Ouders zijn betrokken bij de school in de Ouderraad en de MR en bij veel verschillende taken 

(bibliotheek, tuinonderhoud, excursies) 

• Op verzoek kan er altijd een gesprek gepland worden. 

• We maken gebruik van de app Social schools om ouders wekelijks te voorzien van informatie 

over wat er in de groep gebeurt. 

 

 

3. Verbinding met ons samenwerkingsverband 

Wij maken gebruik van de expertise in het samenwerkingsverband 

Wanneer de onderwijsondersteuning die we conform de kwaliteitsstandaard bieden dit vereist wer-

ken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband. Dit betreft collega’s van 

andere basisscholen, het plusteam (inzet BePO strippenkaart), de scholen voor speciaal (ba-

sis)onderwijs binnen en buiten het samenwerkingsverband en verdere ketenpartners uit onderwijs 

en jeugdhulp.  

 

Wij maken gebruik van de middelen van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband stelt naast expertise (BePO plusteam) jaarlijks extra financiële middelen 

beschikbaar voor onze school in de vorm van het budget passend onderwijs. We zetten deze midde-

len in voor de bekostiging van de extra ondersteuningsmaatregelen die we voor enkele van onze 

leerlingen nodig hebben. In uitzonderlijke situaties kan het voor komen dat we voor de zeer specialis-

tische ondersteuning van een leerling nog meer extra ondersteuningsmaatregelen moeten inzetten. 

Het samenwerkingsverband biedt ons dan de mogelijkheid hiervoor een aanvullend arrangement aan 

te vragen. Wanneer onze aanvraag voldoet aan de gestelde criteria stelt het samenwerkingsverband 
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geldmiddelen voor de uitvoering van het betreffende arrangement beschikbaar. Over de ontvangen 

middelen leggen wij verantwoording af aan ons schoolbestuur en aan het samenwerkingsverband. 

 

Wij zetten speciale ondersteuning in een andere S(B)O school in wanneer dit nodig is 

Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, 

zoeken we naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. We werken hiervoor 

optimaal samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de BePO regio 

en wanneer dit nodig is buiten de regio. Deze scholen bieden eveneens ‘speciale ondersteuning’.  

 

Wij kunnen gebruik maken van de volgende onderwijsvoorzieningen: 

 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die in de BePO regio gevestigd zijn. 

Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking; 

- Leerlingen met meervoudige beperkingen; 

- Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek; 

- Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek; 

- Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen). 

 

 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die buiten de BePO regio gevestigd zijn en waarmee BePO 

samenwerkt. Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen; 

- Leerlingen met een ernstige visuele beperking; 

- Leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking; 

- Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie. 

 

 

4. Onze ontwikkelambities passend onderwijs 

 

De kwaliteit is goed en dat willen we zo houden 

Onze school biedt speciale onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit. Mede op basis daarvan 

is onze school een excellente school. We spannen ons doorlopend in deze kwaliteit op het beoogde 

niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk te verbeteren. Dit doen we door o.a. de exper-

tise van onze leraren te vergroten en onze onderwijsprocessen nog beter te laten aansluiten op de 

verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de wensen van onze ouders/ verzorgers. 

 

Verbeteragenda 

Wij hebben in ons schoolteam vastgesteld de komende 3 jaren de beoogde kwaliteitsverbetering te 

focussen op het door ontwikkelen van de KJS als brede onderwijsplaats voor zoveel mogelijk kin-

deren uit Culemborg en omgeving. We noemen deze ontwikkeling: De KJS van SBO naar SBO+ 

Kern van deze ontwikkeling vormt het verbreden van de doelgroep van kinderen die gebruik kunnen 

maken van deze voorziening en daarmee samenhangend het geschikt maken van de onderwijsleersi-

tuatie voor deze nieuwe doelgroep. Daarmee hoeven zij minder te reizen en hebben zij meer con-
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tacttijd met leeftijdsgenootjes in de eigen woonomgeving. Reguliere basisscholen in Culemborg e.o. 

kunnen gebruik taken van de (verbrede) expertise van de KJS als lokaal expertisecentrum.  

De huidige doelgroep van leerlingen (SBO) wordt verbreed met de doelgroep van SO leerlingen: 

• zeer moeilijk lerende leerlingen (IQ 55-70); 

• het in haar/zijn ontwikkeling bedreigde jonge kind (2,5 tot 4 jaar en 4 tot 6 jaar); 

• leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand;  

• leerlingen die ‘in de knel zitten’ (kortdurend behandelarrangement, gericht op terugplaatsing); 

• leerlingen met een gematigde gedragsproblematiek; 

• het kind waarbij de problematiek en onderwijsbehoeften nog niet helder zijn (kortdurend obser-
vatiearrangement). 

 

Processen in de school en binnen het samenwerkingsverband worden de komende 3 jaar dusdanig 

verder ontwikkeld dat de KJS ook voor bovenstaande doelgroep een passende onderwijsplek kan 

bieden. 


