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Inleiding 
 
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een 
schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het  
profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het 
schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Ons eerste profiel dateert uit 2013. Vandaar 
dat er nu een nieuw schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor de periode 2017-2021.  
De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:  

 Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra 
ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school 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 onze 
regio Haaglanden;  

 Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een 
onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.  
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1. Contactgegevens van de school 
 
 

School  OBS Prins Willem Alexander 

Brinnummer  19OC 

Adres  Laakweg 199, 2521 SG Den Haag 

Telefoon  070-3991868 

Website school www.obspwaschool.nl 

Naam directeur  Chris Kramer 

e-mail directeur  C.Kramer@pwaschool.com 

Naam intern begeleider Myra van der Meulen, Ronald Meerburg 

e-mail intern begeleider 
M.vandermeulen@pwaschool.com 
R.Meerburg@pwaschool.com 

 
 

2. Algemene gegevens 
 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Leerlingaantal per 1 
oktober  

329 347 353 361 

Schoolgroep en/of 
percentage 
gewichtsleerlingen 

0,3 = 21 lln 
1,2 = 65 lln 
 

0,3 = 24 lln 
1,2 = 60 lln 
 

0,3 = 26 lln 
1,2 = 53 lln 
 

0,3 = 29 lln 
1,2 = 44 lln 
 

Aantal groepen 15 16 16 16 

Aantal verwijzingen 3 Nu nog niet vast 
te stellen 

Nu nog niet 
vast te stellen 

Nu nog niet 
vast te stellen 

Aantal leerlingen met 
arrangement swv 
SPPOH 

4 Nu nog niet vast 
te stellen 

Nu nog niet 
vast te stellen 

Nu nog niet 
vast te stellen 

 
 

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 inspectie.  
 

Datum:  
 

Basiskwaliteit  
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-
vergelijk/sector/po/id/4902?pagina=2&zoekterm=s-Gravenhage 

 
 
 
 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/4902?pagina=2&zoekterm=s-Gravenhage
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/4902?pagina=2&zoekterm=s-Gravenhage
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3.B.  Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school  
 
In onderstaand schema staat de ondersteuningsstructuur van de school. De ondersteuningsstructuur 
is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met 
andere organisaties en specialisten werkt.  
 
 
Ondersteuningsniveaus  
 

Basisondersteuning  Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

 Kwalitatief goed 
onderwijs aan de 
groep. De leerkracht 
werkt 
handelingsgericht. 
Afstemming 
onderwijs op 
specifieke 
behoeften binnen 
het basisaanbod. De 
algemene 
ondersteuning 
werkt preventief.  
 

Leerlingen hebben 
voldoende aan het 
basisaanbod. Elke 
leerling werkt op zijn 
of haar niveau binnen 
het aanbod van de 
groep. Voor sommige 
leerlingen vindt 
intensivering binnen 
het basisaanbod van 
de groep plaats.  

Groepsbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider en ouder). 
Leerkrachten onderling 
(doorgaande lijn en elkaar 
benutten als steunbron, 
intercollegiale consultatie)  
Leerkracht - ouder 
Leerkracht - intern 
begeleider 
Leerkracht - leerling 
 

 Inzetten van 
preventieve en licht 
curatieve 
interventies  

Leerlingen die 
aanvulling nodig 
hebben op de doelen 
voor de basisgroep en 
subgroepen.  

Leerlingbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider en ouder). 
Indien gewenst overleg 
met adviseur van het 
samenwerkingsverband.  
Leerkrachten onderling 
(elkaar benutten als 
steunbron) 
Leerkracht - ouder 
Leerkracht - intern 
begeleider 
Leerkracht - leerling 
 
 

Extra ondersteuning Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

 
 
 
 
 
 
 
 

Inzetten van een 
voorziening om 
meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen onderwijs 
op maat te bieden 
 
 
 
 
 

Leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8, die 
verbreding en 
verdieping nodig 
hebben op de doelen 
voor de basisgroep en 
subgroepen. 

Leerlingbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider en coördinator 
plusklas). 
Gesprek coördinator 
plusklas, leerling en ouder.  
Coördinator plusklas- 
ouder 
Coördinator plusklas - 
leerling 

 
Basiszorg 

binnen de 

groep 

 

Licht 

curatieve 

zorg 

binnen de 

groep 

 

 
Plusklas 

 



SchoolOndersteuningsProfiel 

 
6 

 Coördinator plusklas - 
leerkracht (compacten 
aanbod in klas en doelen 
portfolio leerling, 
gemaakte ontwikkelingen ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inzetten van extra 
ondersteuning 
buiten de 
basisondersteuning 

Leerlingen die extra 
ondersteuning nodig 
hebben op de doelen 
voor de basisgroep en 
subgroepen of voor 
aangepaste doelen op 
individueel niveau 

Leerlingbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider en ouder). 
IZC met adviseurs van het 
samenwerkingsverband en 
andere externe partners. 
Leerkracht - externe 
deskundige 
Leerkrachten onderling 
(elkaar benutten als 
steunbron) 
Leerkracht - ouder 
Leerkracht - intern 
begeleider 
Leerkracht - leerling 
 

Verwijzing Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

 
 
 
 
 
 
 

Inzetten van het 
traject van 
verwijzing voor 
Speciaal 
Basisonderwijs of 
Speciaal Onderwijs, 

Leerlingen waarbij 
sprake is van dermate 
ernstige 
problematiek, dat het 
niet mogelijk is de 
noodzakelijke 
ondersteuning in het 
regulier onderwijs te 
bieden. 

IZC met adviseurs van het 
samenwerkingsverband en 
andere externe partners. 
Observatie vanuit de 
school voor SBO of SO. 
Intern begeleider - 
adviseur 
Intern begeleider - ouder 
Leerkracht - intern 
begeleider 
Leerkracht - ouder 
Leerkracht - leerling 
Ouders - school voor SBO 
of SO 
Leerling - school voor SBO 
of SO 
Ouders - SMW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra 

onder-

steuning 

buiten de 

groep 

 

Ver-

wijzing 
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3.C  Handelingsgericht werken  
 
 
In onderstaand overzicht staan de zeven 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 
laat zien, staat beschreven bij ‘ onze school’. We hebben daarbij wel/niet gebruik gemaakt 
van een hgw-scan/eigen vragenlijst.  
 

Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgericht Werken, N. Pameijer) 
vertaald naar onze school 
1. Doelgericht werken. 
 

Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor 
de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele 
leerling en/of de groep.  
De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 

Onze school:  

Met handelingsgericht werken willen wij de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle 

leerlingen verbeteren. Door onze systematische manier van werken, is het aanbod afgestemd  op 

de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.  

 

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

Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het 
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te 
formuleren. 

Onze school:  

Om het aanbod van de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen concreet te 

maken, werken we met groepsplannen voor rekenen en lezen.  

In het groepsplan benoemt de leerkracht op groepsniveau de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen in zijn groep en op individueel niveau de extra begeleiding voor de leerlingen die dit 

nodig hebben. Om tot de vorming van het groepsplan te komen doorlopen we de vier fases van de 

HGW-cyclus: signaleren, analyseren, plannen en realiseren.  

 De leerkracht signaleert de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 

 Hij analyseert de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 Hij clustert de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

Hij overlegt het groepsplan met  de intern begeleider en stelt bij waar nodig. 

 Hij brengt het plan tot uitvoering en evalueert het plan tijdens de groepsbesprekingen 

met de intern begeleiders en aan het eind van de planperiode binnen het groepsplan. 

 

Binnen het handelingsgericht werken is ook het zelfstandig werken in de klas goed georganiseerd. 

Hierdoor zijn de leerlingen niet steeds afhankelijk van de leerkracht. Hij hoeft niet steeds overal bij 

te zijn. De leerlingen hebben geleerd problemen eerst zelf of met elkaar op te lossen of verder te 

werken tot de leerkracht weer beschikbaar is voor begeleiding . Voor de uitgestelde aandacht 

werken we met het stoplicht en de timer. Daarnaast werken de leerlingen met een week of 

http://www.wij-leren.nl/handelingsgericht-werken.php
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dagtaak. Op deze wijze komt er voor de leerkracht tijd vrij voor extra begeleiding in kleine groepen 

of voor individuele leerlingen. 

 

Omdat we als school systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties 

van onze leerlingen, zien we dit terug in onze opbrengsten. In de opbrengsten op individueel 

niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Om hierin scherp te blijven, worden de individuele 

resultaten en de groepsresultaten met de leerkrachten en de intern begeleiders besproken. 

Op schoolniveau bespreken we met het team twee keer per jaar de Cito resultaten. De M en E 

opbrengsten worden in schema ( groepsvaardigheidscores, categorie en percentage I-II-III ) en in 

grafieken ( groepsgroei ) in kaart gebracht. Deze datamuur is het uitgangspunt om de 

opvallendheden, verklaringen en acties met elkaar te bespreken en vast te leggen in een 

analysedocument. Van hieruit stellen we nieuwe doelen die ons onderwijs kunnen verrijken en 

versterken, waardoor de leerkrachten nog effectiever kunnen omgaan met de verschillen tussen 

de leerlingen in de klas. 

 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 
 

Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en 
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

Onze school:  

Lessen zijn opgebouwd volgens het Directe Instructie Model ( DIM ). 

De leerkracht geeft hierbij les op 3 instructieniveau ’s in de midden- en bovenbouw, op 2 

instructieniveau ‘s in de onderbouw. 

Hierbij start de leerkracht de les met een terugblik naar de vorige les of eerder behandelde lesstof. 

Daarna benoemt de leerkracht het leerdoel van de huidige les. Vervolgens geeft de leerkracht een 

heldere, kwalitatief goede instructie, die stapsgewijs is opgebouwd. De instructie is gevarieerd, 

met interactie, waarbij het uitleggen, voordoen en hardop denken centraal staan. De kinderen 

krijgen de gelegenheid om met elkaar het leerdoel in te oefenen. Ze nemen het verwoorden en 

toepassen van de strategie of denkstappen over, zoals deze door de leerkracht tijdens de 

instructie is voorgedaan. De leerkracht loopt hierbij rond , terwijl voortdurend wordt 

gecontroleerd of ze het correct doen  en het begrijpen.  Hij geeft daarbij gerichte feedback.  

Hierna volgt de fase van verwerking. Tijdens deze verwerkingsfase geeft de leerkracht verlengde 

instructie en instructie aan de plusgroep. Bij de verlengde instructie ondersteunen materialen de 

extra uitleg. De leerkracht differentieert in tempo en hoeveelheid, afgestemd  op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Na de verlengde instructie controleert de leerkracht bij de basisgroep hoe het verwerken van de 

leerstof verloopt. 

Tijdens instructie aan de plusgroep worden de leerlingen met verrijkingsstof door de leerkracht 

begeleid. Hij daagt de leerlingen uit binnen hun fase van naaste ontwikkeling met verdieping 

binnen de huidige leerstof of leerstof uit een hoger leerjaar. 

De leerkracht evalueert  aan het einde van de les het leerdoel en de wijze van (samen)werken en 

zelfstandigheid. 

 

Binnen de fases terugblik, inoefening of evaluatie wordt, met regelmaat, een coöperatieve 

werkvorm ingezet, zodat de leerlingen niet alleen leren van de leerkracht maar ook van elkaar. Ze 

zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof 

meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook 

samenwerkingsvaardigheden zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.  
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4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs. 
 

Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, 
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.  

Onze school:  
Tijdens de kennismakingsgesprekken bij aanvang van het schooljaar ( met de leerkracht, ouders en 
de leerling ) wordt de gezinssamenstelling, situatie thuis, welbevinden van de leerling en zijn of 
haar schoolontwikkeling besproken. Hierdoor zijn leerkrachten, ouders en de leerling met elkaar in 
gesprek over de sociaal-emotionele factoren, de speel- en leerontwikkeling en de talenten van het 
kind. Ieder spreekt zijn of haar verwachtingen uit en samen wordt gekeken wat hiervoor nodig is 
om naar toe te werken. Hierdoor weet ieder hoe hij kan bijdragen aan deze ontwikkeling en hoe 
deze positief gestimuleerd kan worden. De leerkracht heeft, waar nodig, met leerlingen 
tussentijdse gesprekjes over de gestelde verwachtingen en tijdens rapportgesprekken en 
tussentijdse gesprekken wordt hierop met ouders gereflecteerd.  
 
In de groepsplannen worden n.a.v. observaties de bevorderende en belemmerende factoren voor 
een leerling ingevuld, net de onderwijsbehoeftes en de interesses en talenten van een leerling. 
Hierdoor brengt de leerkracht naast de cognitieve resultaten ook deze factoren goed in kaart, 
waardoor het optimale speel- en leeraanbod van de leerling samengesteld kan worden.  
 
Op OBS Prins Willem Alexander wordt voor leerlingen met licht curatieve zorg binnen de groep of 
extra ondersteuning buiten de groep een handelingsplan opgesteld. 
In een handelingsplan staat concreet beschreven welke doelen de school nastreeft met een 
leerling. Hierbij gaat het om leer- en/of gedragsproblemen. Ook staat erin op welke manier de 
doelen behaald worden. De afspraken over de aanpak van de leerling worden doelgericht 
geformuleerd. Het moet meetbaar zijn, want anders kan nooit nagekeken worden of een leerling 
het doel gehaald heeft. Een goed handelingsplan stelt de onderwijsbehoeften van het kind 
centraal. In een handelingsplan wordt eerst de beginsituatie beschreven, dan de aanpak en 
tenslotte de evaluatie. Ook staat altijd de termijn genoemd, dus hoelang er aan dit plan wordt 
gewerkt. In een goed uitgewerkt handelingsplan staat ook wie erbij betrokken zijn en welke 
hulpmiddelen ingezet worden. 
 
 
Op OBS Prins Willem Alexander wordt een handelingsplan opgesteld voor een periode van 6 tot 8 
weken, door de leerkracht of de remedial teacher. Na afloop van de periode wordt het 
handelingsplan geëvalueerd. De extra zorg of ondersteuning wordt voortgezet met een nieuw 
handelingsplan of afgesloten bij de behaalde groei of gestelde doelen.  
Ouders worden altijd door de groepsleerkracht geïnformeerd over het handelingsplan. De intern 
begeleider bewaakt het opstellen van de handelingsplannen. 
 
Bij het opstellen van een handelingsplan worden de volgende zaken genoteerd:  

 - Beginsituatie 
 - Doel van het handelingsplan    

- Materialen/leermiddelen 
- Organisatie (Wie, waar, wanneer?) 

 - Evaluatie (Wie, waar, wanneer, waarmee?)  

 

Vanuit de opgestelde protocollen en afspraken die zijn gemaakt over het lesgeven volgens de 

fases van het DIM model, coöperatieve werkvormen  en het zelfstandig werken zijn wij tevreden 
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over  de rust en het veilige klimaat in de school en in de groepen. Daarnaast geeft het ook 

duidelijkheid bij de leerlingen, ouders en de leerkrachten.  

De klassenbezoeken en flitsbezoeken geven ons een goede basis om de ontwikkelingen in 

vaardigheden bij leerkrachten terug te koppelen en professionalisering te stimuleren. Al deze 

processen willen we met het team, ouders en leerlingen blijven borgen, verstevigen en 

ontwikkelen. We ervaren dat dit werkt, de lessen krachtiger worden en er beter wordt 

gedifferentieerd. De leerlingen worden steeds meer mede-eigenaar van hun eigen leerproces als 

mede van het leerproces van hun klasgenoten. Door het borgen van deze basis en het begeleiden, 

trainen en het sturen van het team in de vernieuwingen die aansluiten bij deze basis streven wij 

ernaar onze missie en visie nog duidelijker neer te zetten. En zichtbaar te maken voor de 

leerlingen, ouders en andere partners.  

 

Onze missie  

‘samen werken aan onderwijs op maat’ 

 

Onze visie  
Het individuele kind staat centraal: ‘wij stellen hoge eisen, passend bij het niveau van het kind’ 
De school bevordert en stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden en talenten van elk kind 
op zowel cognitief als op creatief en motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Differentiatie op 
maat vindt plaats binnen het jaarklassensysteem. Met behulp van een uitgebreid 
leerlingvolgsysteem bestaande uit observaties en toetsen voor de groepen 1 tot en met 8 en 
m.b.v. groepsplannen, zelfstandig werken en DIM worden de vorderingen in kaart gebracht. 
 
Bevorderen zelfstandigheid: ‘het zelfstandig werken is verweven in onze dagelijkse 
onderwijspraktijk’ en ‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’ 
De school bevordert en stimuleert het zelfvertrouwen van de kinderen, zodat zij in staat zijn, 
zelfstandig te denken en te handelen. Zelfstandig werken is een zichtbaar uitgewerkte 
onderwijsvorm die verweven is in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
 
Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimuleren de 
ontwikkeling van vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze kinderen’ 
Er zijn duidelijke ononderbroken leerlijnen per leerjaar uitgewerkt op cognitief, sociaal-
emotioneel, creatief en motorisch gebied voor de groep 0 t/m 8. Een goede samenwerking met de 
voorschool en voortgezet onderwijs is hierbij van belang. 
 
Multicultureel en een veilig klimaat: ‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf ’ 
en ‘wij bieden een veilige en positieve leeromgeving’ 
De school biedt de kinderen een omgeving waarin zij zich veilig voelen en waarbij de kinderen, 
ouders en leerkrachten leren respect & begrip te hebben voor andere culturen en opvattingen. Zo 
leren zij met elkaar om te gaan en kan het kind met plezier naar school gaan. 
 
Ouderbetrokkenheid: ‘wij werken goed en open samen met ouders’ 
Daar waar mogelijk worden de ouders betrokken in de schoolleeromgeving met als doel het 
verkrijgen van samenwerking, begrip en respect ten opzichte van elkaar. 
 
Team in ontwikkeling: ‘wij zijn een lerende organisatie, waar we met en van elkaar leren’ 
De PWA is een lerende organisatie. Naast individuele en team cursussen is er ruimte om van 
elkaar te leren. Competenties worden in een gesprekscyclus met eenieder besproken. Hieruit 
worden persoonlijk ontwikkelingsplannen en schoolbrede ontwikkelingsplannen opgesteld. 
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5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.  
 

 
Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner 
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.  
 

Onze school 
Werken aan goed onderwijs doen wij niet alleen, dit doen we samen met ouders. We hebben 
samen het beste voor met de kinderen. We willen dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen. 
Dit betekent dat we elkaar bevragen en vertellen over hoe het gaat, op school en thuis. We 
bespreken samen wat er nodig is om gestelde doelen te bereiken. Bij aanvang het schooljaar 
spelen de kennismakingsgesprekken hier een belangrijke rol in en gedurende het schooljaar de 
rapportgesprekken en kindgesprekken. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders een actieve rol innemen in activiteiten op school, 
het schoolbeleid en ontwikkelingen in de school. Deze rol kan uiteenlopen van ondersteunende 
activiteiten tot het organiseren van activiteiten, meedenken en meepraten over school- en 
opvoedingszaken en het stimuleren en steunen van kinderen in hun ontwikkeling. 
Uit onderzoek is ook bewezen dat kinderen van betrokken ouders beter presteren! 
 

6. Positieve aspecten zijn 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 
Wij vinden de veiligheid in onze school erg belangrijk: voelen kinderen zich veilig en vrij om te zijn 
wie ze zijn en te ontdekken wie ze zijn? Zitten ze lekker in hun vel? Durven ze te vragen en te 
vertellen? Want alleen dan kunnen je je optimaal ontwikkelen en doelen stellen voor jezelf die je 
ook kunt verwezenlijken. 
Door middel van de kennismakingsgesprekken praten we samen over de situatie thuis en op 
school. We kijken samen naar de behaalde resultaten en talenten en stellen nieuwe doelen. We 
praten samen over hoe we deze kunnen bereiken. We laten het kind zelf actief meedenken.  
Tijdens de lessen heeft de leerkracht goed in beeld wie welke begeleiding nodig heeft, maar geeft 
de kinderen ook de ruimte om aan te sluiten tijdens de verlengde instructie wanneer het iets nog 
moeilijk vindt.  
We geven elkaar complimenten en tips om te successen te vieren of te verrijken of verbeteren. 
Ook kinderen onderling. 
Door de inzet van de coöperatieve werkvormen leren kinderen elkaars kwaliteiten kennen, 
waardoor ze elkaar kunnen opzoeken en/of aanvullen in de samenwerking.  
Door ons programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling leren we kinderen zich in te leven 
in de ander. We benaderen elkaar positief en gaan bij problemen met elkaar in gesprek om te 
komen tot oplossingen.  
In de plusklassen werken de kinderen met behulp van rubrieken aan een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP).  De leerlingen houden hun ontwikkeling en gestelde leerdoelen bij in een 
portfolio.  Een leerling kan zien op welk niveau hij nu is en waar hij naartoe wil. Hij beschrijft hoe 
hij aan zijn doel wil gaan werken en wat/wie hij hiervoor nodig heeft. 
 

7. Constructieve samenwerking. 
 

Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al 
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 
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Onze school 
In de hal van onze school zijn onze missie en visie visueel gemaakt. Tevens de namen van leden 
van de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de overblijfmoeders, de vertrouwenspersonen en 
de anti-pest coördinatoren. Wij zijn namelijk trots op de rol die zij in de school vervullen.  
Daarnaast toont iedere groep in een roulatiesysteem de ‘Kronen van de PWA’: talent, 
kunstwerken, presentaties en prestaties van de kinderen. 
De schoolregels laten belangrijke afspraken in de school zien en welke regel centraal staat voor in 
de klassen. 
Door middel van de ouderinloop zijn ouders welkom in de klassen om de speel-werkwijze in de 
klassen te komen ervaren en informatie op te doen over het leren van nu. 
Tijdens de koffie en thee inloop vertellen we ouders over nieuwe ontwikkelingen in de school en 
zijn we met elkaar in gesprek over onderwerpen waar ouders graag over willen praten of over 
geïnformeerd willen worden.  
Via (nieuws)brieven, schoolkranten en de website delen we informatie, kennis en successen. 
 

 
 

3.D. Preventieve en licht curatieve interventies 
 

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

Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Preventieve en licht curatieve interventies  

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:  
Ons programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling is gebaseerd 
op onze acht schoolregels: 

- ‘Ik, jij, hij of zij… iedereen hoort erbij 
- ‘Pesten is nooit goed. Zorg dat je dan aardig doet’ 
- ‘Als de ander praat ben je stil, dan hoor je wat hij zeggen wil’ 
- ‘Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool’ 
- ‘Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen’? 
- ‘Met lachen is niets mis, zolang het niet om een ander is’ 
- ‘Rennen doe je op het schoolplein binnen moet je rustig zijn’ 
- ‘Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee stoppen’ 

 
Iedere vier weken staat er een andere regel centraal. 
Bij de start van deze 4 weken, wordt de regel centraal gesteld met een 
bijbehorende les. Naar aanleiding van deze les komt de leerkracht in deze 
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periode regelmatig terug op de regel en deze les: n.a.v. een concrete 
situatie in de klas, in de media, in de buurt, in de leerstof etc. 
 
Tijdens deze 4 weken staat er, passend bij de regel, ook een onderwerp 
centraal wat in de media aanbod komt, waar we als school extra aandacht 
aan willen besteden of wat samenvalt met vragenlijsten of peilingen 
omtrent leerlingtevredenheid of veiligheid.  
 
Om in deze vier weken ook een koppeling te maken naar het ouder-kind 
component, ontvangen de kinderen iedere vier weken een opdracht die 
ze thuis met hun ouders kunnen uitvoeren. In de klas vindt hierover een 
terugkoppeling plaats. 
 
De SEO-wand in de klas, toont wat er in deze vier weken centraal stond of 
waar de kinderen samen aan gewerkt hebben. 
 
De leerkracht en de kinderen sluiten de periode altijd af met een terugblik 
op de periode en een evaluatie. 
 
Met dit programma ontwikkelen en versterken wij de sociale en 
emotionele vaardigheden van kinderen individueel en in groepsverband. 
Kinderen leren samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, 
hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook 
ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze 
erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land 
en de wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot verantwoordelijke 
wereldburgers.  
Het werkt preventief aan de veiligheid omtrent het klassenklimaat, het 
pedagogische en het didactische klimaat. Met als doel dat kinderen zich 
veilig voelen in een optimaal leef-, speel- en leerklimaat. 
 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
behoefte aan een 
voorspelbare 
leeromgeving 

Op alle scholen hanteren leerkrachten een gestructureerd 
klassenmanagement. Leerkrachten kunnen onder andere de 
volgende interventies in zetten:  

- Werken met een stappenplan: wat, wanneer en 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:  
Tijdens de eerste 4 weken van het schooljaar, vanuit het programma voor 
de sociale en emotionele ontwikkeling,  stellen de kinderen met de 
leerkracht klassenregels op: hoe gaan we om met elkaar en met 
materialen? Hoe zorgen we voor elkaar, de klas en de werkruimtes in de 
school?  Deze afspraken worden gezamenlijk ondertekend en vormen de 
basis voor de omgang met elkaar, bij gesprekken en bij het oplossen van 
problemen of ruzies. Deze afspraken gelden ook buiten tijdens vrije 
situaties, de pauzes of tijdens excursies en uitjes. 
Tijdens excursies en uitjes bespreekt de leerkracht ook vooraf wat de 
verwachtingen zijn: inhoudelijk op het aanbod en het gedrag.  
Na afloop wordt het aanbod en het gedrag altijd geëvalueerd. 
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De gymleerkracht maakt tijdens de eerste gymles met iedere klas 
afspraken over omgang met elkaar en ( sportief ) gedrag tijdens het 
sporten. 
Alle leerkrachten hebben een dagplanning op het bord in de klas met de 
bijbehorende lesdoelen van die dag. 
Tijdens de lessen is een duidelijke opbouw in de les naar aanleiding van 
het Directe Instructie Model ( DIM ). Hierdoor krijgen alle kinderen 
instructie op niveau en loopt de leerkracht vaste rondes om te kijken of 
een kind de verwerking goed heeft opgepakt. 
Met behulp van de zelfstandig werken kaartjes voor uitgestelde aandacht 
weet een kind wanneer het hulp kan vragen en aan wie: 

- Rood: je mag de juf of een ander kind niet storen: bij vragen werk 
je vast door aan een andere opdracht. 

- Oranje: je mag een ander kind om hulp vragen, maar je kan de juf 
nu niet storen: overleg met een fluisterstem. 

- Groen: je mag hulp vragen aan de juf en aan andere kinderen: 
gebruik je fluisterstem. 

Met behulp van studybuddys kunnen kinderen voor zichzelf een rustige 
werkomgeving creëren waardoor ze zich beter kunnen concentreren in de 
klas. 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
eigen leerlijn, omdat 
ze het niveau van 1F 
niet halen 

Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende 
interventies inzetten:  

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

- Diagnosticerend onderwijzen. 
- Rekening houden met de leerbehoefte en leerstijl van de leerling. 
- Werken met taak- of tempodifferentiatie.  
- Zorgdragen voor succeservaringen bij de leerling. 

 Op onze school:     
Op OBS Prins Willem Alexander wordt voor leerlingen met een 
onderwijsachterstand een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 
Deze onderwijsachterstand is vastgesteld door onderzoek door een 
externe deskundige partij. 
Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van het kind 
wordt verwacht.  
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijven we de tussendoelen die 
een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het 
onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En 
het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling 
en diens ouders, toewerkt.  
Bij OPP werken we met een goede voortgangsregistratie. Ten minste 
jaarlijks evalueert de IB-er met de ouders het OPP. Mede op basis van 
deze evaluatie nemen we, indien nodig, extra maatregelen om de leerling 
op koers te houden richting de uitstroombestemming of stellen we het 
OPP bij.  
Het overleg met de ouders is altijd op overeenstemming gericht. 
Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten 
en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Door een 
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ontwikkelingsperspectief is ook voor de inspectie inzichtelijk aan welke 
doelen wordt gewerkt.  
 

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 hoogbegaafd zijn.  

- De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en 
kritisch uit te dagen.  

- De school beschikt over een rijke leeromgeving (extra materialen, 
middelen, onderzoeksmogelijkheden, inzet ICT). 

 Op onze school:  
Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier 
en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het traditionele, reguliere 
aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding 
te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren 
hebben deze leerlingen ook een aanbod nodig dat is afgestemd op hun 
mogelijkheden. Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd 
raken, gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen. Bij een goed 
aanbod zien we dat leerlingen (weer) met plezier naar school gaan, zich 
herkend voelen in wie ze zijn en tot betere prestaties komen.  
We hebben op school een Plusklas voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 
en een plusklas voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8. 
Wanneer de leerling voldoet aan de criteria van de Plusklas, nodigt de 
plusklascoördinator de ouders en de leerling uit voor een gesprek. 
Bij akkoord van alle partijen, start de leerling in september of februari in 
de Plusklas. 
De leerling krijgt 1x in de week les van de plusklasleerkracht, waarin op 
projectmatige basis wordt gewerkt. Gedurende acht weken staat één 
thema centraal. Aan het eind van ieder thema houdt het kind een 
eindpresentatie, in de vorm van een tentoonstelling, een presentatie of 
een verslag. Gedurende de acht weken staan ook twee lessen filosoferen, 
vier lessen Nieuwsrekenen en samenspel op het programma. 
Naast de opdrachten rondom het thema, werken de kinderen met behulp 
van rubrieken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).   
De leerlingen houden hun ontwikkeling en gestelde leerdoelen bij in een 
portfolio.   
Een leerling kan zien op welk niveau hij nu is en waar hij naartoe wil. Hij 
beschrijft hoe hij aan zijn doel wil gaan werken en wat/wie hij hiervoor 
nodig heeft. 
In een multo-map worden alle opdrachten en informatie gebundeld. Deze 
map gaat met de leerling mee naar de klas, zodat er ook in de klas aan de 
opdrachten kan worden gewerkt.  
De leerlingen van de Plusklas hebben hun eigen verrijkingsaanbod vanuit 
de methoden en krijgen in de klas het reguliere onderwijsaanbod compact 
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aangeboden.  Op deze wijze houden ze tijd over om te werken uit de 
multo-map.  

In januari en in juli vindt er een evaluatie plaats omtrent de gemaakte 

ontwikkelingen en het welbevinden. 
 
We zorgen op OBS Prins Willem Alexander dus niet alleen voor onderwijs 
op maat bij leerachterstanden of sociaal emotionele hulpvragen, maar 
bieden voor meer- en hoogbegaafden ook een onderwijsaanbod op maat. 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met 
behoefte aan 
oplossingsgerichte, 
gedragsinterventie 
technieken 

Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om 
tegemoet te komen aan enkelvoudige (lichte) 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag. De 
leerkrachten werken met het ABC-model om leerlingen feedback te 
geven op hun gedrag en ze te stimuleren tot gedragsverandering.  
De school beschikt over enkele relevante programma’s (zoals 
Kanjer, een SoVa-training). Daarnaast kunnen leerkrachten 
gedragsregulatie-technieken inzetten, zoals ‘stop-denk-doe’.  

 Op onze school:  
Bij een gele of rode kaart 
Op onze school hebben wij 8 schoolregels die bijdragen aan een prettig 
leefklimaat voor ons allemaal. Verder heeft iedere groep zijn eigen 
klassenregels. Toch kan het voorkomen dat er kinderen zijn die moeite 
hebben om zich aan de regels te houden. Door het hanteren van de gele 
en rode kaart, willen wij proberen het kind bewust te maken van zijn 
negatieve gedrag. Het is de bedoeling dat het kind zijn/ haar gedrag 
hierdoor gaat verbeteren.  
In het principe geldt het hanteren van een gele en rode kaart voor de 
groepen 4 t/m 8. Ter uitzondering kan het ook gebruikt worden in lagere 
groepen. 

- Een gele kaart is meer bedoeld als waarschuwing: Als een kind in 
de ogen van de leerkracht te ver gegaan is in het overtreden van 
de school- of klassenregels. Dit kan voor iedere leerkracht weer 
anders zijn. Bijv. geen respect tonen, vernieling van spullen, grof 
taalgebruik. 

- Na 2 gele kaarten krijgt het kind bij de derde overtreding een rode 
kaart.  

- Het kan ook voorkomen dat een kind gelijk rood krijgt. Gelijk een 
rode kaart geef je bij een dusdanig ernstige overtreding dat geel 
te weinig is (fysiek geweld, leerkracht uitschelden). 

Bij het geven van een gele of rode kaart gaat de leerkracht altijd in 
gesprek met de leerling. 
De reden van de overtreding wordt op de kaart geschreven en de ouders 
ondertekenen de kaart. 
Deze aanpak is beschreven in ons pestprotocol. 
 
 
Bij pestgedrag  
Bij pestgedrag werken wij met de uitgangspunten van de vijfsporenaanpak 
De vijfsporenaanpak is een manier om in scholen en andere instellingen 
waar kinderen samenkomen het pesten aan te pakken. Deze aanpak richt 
zich op alle betrokkenen: het gepeste kind, de pesters, de ouders, de klas- 
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of groepsgenoten en de school of het kindercentrum. De vijfsporenaanpak 
is bedacht en uitgewerkt door Bob van der Meer. 
Deze aanpak is beschreven in ons pestprotocol. 
 
Ook kunnen we kiezen voor de interventie ‘Zand erover!’ . Deze gaat 
ervan uit dat de klas het probleem zelf heeft gecreëerd en daarom ook 
verantwoordelijk gemaakt kan worden voor de oplossing. Bij het zoeken 
naar die oplossing worden niet alleen de gepeste leerling en de pester 
betrokken, maar ook de toeschouwers en de meelopers. Het pestgedrag 
wordt uit het verborgene gehaald en bespreekbaar gemaakt. Zo stelt de 
gepeste leerling samen met een coach een groepje samen waarin de 
pester, meelopers en steungevers zitten. Deze groep krijgt de 
verantwoordelijkheid om het kind dat is gepest weer veilig te laten 
voelen. Er wordt niet gesproken over de schuldvraag, maar er wordt 
vooral samen gekeken naar wat er moet veranderen. De nadruk ligt op 
het vergroten van het invoelend vermogen van de groep en het samen 
verantwoordelijk maken voor de oplossing. 
Onze intern begeleider en leerkrachten in ons team hebben hiervoor de 
training gevolgd en kunnen deze interventie zelfstandig uitvoeren. 
 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte op het 
gebied van motoriek 

Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende 
hulpmiddelen/ICT in te zetten. Sommige scholen kunnen 
motorische remedial teaching inzetten als onderdeel van de 
basisondersteuning.  

 Op onze school:  
Alle leerkrachten werken bij ons op school met een digibord in de klas. 
Daarnaast zijn ze vaardig in Prowise: een omgeving waarin lessen worden 
voorbereid aan de had van de fases van het DIM model. Binnen het 
onderwijsaanbod worden computers, laptops en tablets ingezet. 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteuningsbehoe
f-te bij het leren leren 

Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben bij executieve functies. 

- 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 emoties (werken met een thermometer, 
buitenspelen met een kaart). 

 Op onze school:  
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om 
activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een 
controlerende en aansturende functie.  
De executieve functies horen bij het denkvermogen. Feitelijk is het dus 
een verzamelnaam voor denkprocessen (functies) in het brein die 
belangrijk zijn voor het denken (cognitie) en het uitvoeren (executie) van 
sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. 
 Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. De 
executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het 
richten en vasthouden van de aandacht. 
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In ons onderwijs zetten wij op de volgende soorten functies in om 
ontwikkeling in deze functies te stimuleren en te vergroten: 

 Respons-inhibitie: hand opsteken en wachten op de beurt, 
toepassen van stoplicht voor uitgestelde aandacht en zelf of met 
elkaar komen tot oplossingen 

 Werkgeheugen: stapsgewijs meervoudige opdrachten aanbieden, 
instructie na laten vertellen 

 Emotieregulatie: dagritme kaarten, alternatief gedragspatroon 
aanbieden (time out plek o.i.d.), suggesties geven om controle te 
krijgen over emoties (weglopen, tot 10 tellen) 

 Volgehouden aandacht: gebruik van kleurenklok of time-timer, 
muffy, study buddy, coöperatieve werkvormen 

 Taak initiatie: opdracht in stukjes verdelen, kind op weg helpen bij 
de eerste opdracht 

 Planning en organisatie: beertjes methode, dagplanning, werken 
met een checklist 

 Time management: time timer, kleurenklok, beertjes methode 

 Flexibiliteit: taken met verschillende strategieën aanbieden, 
strategieënboekje, het kind uit meerdere oplossingen laten kiezen 

 Metacognitie: doelen stellen bij een opdracht, werk evalueren 
 
Daarnaast zetten alle leerkrachten onderstaande handelingen in, in hun 
onderwijsaanbod:  

 Complimenten geven over het proces 

 Het doel van de opdrachten duidelijk maken en verwachtingen 
uitspreken 

 Kinderen vragen wat zij zelf nodig hebben 

 Bewust gedrag oefenen 

 Ouders informeren en betrekken over/bij deze processen 
 

Vroegtijdige 
signalering leer-, 
opgroei- en 
opvoedproblemen 

Op alle scholen is diagnostische 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 school onderhoudt contacten met 
schoolmaatschappelijk werk en indien wenselijk met CJG of politie.  

 Op onze school:  
Vanuit de VVE ( Voor en Vroegschoolse Educatie ) werken we samen met 
Peuterspeelzaal De Kleine Prins om kinderen zo vroeg mogelijk in beeld te 
hebben. De intern begeleider onderbouw voert groeps- en 
leerlingbesprekingen met de leidsters van de peuterspeelzaal en met 
leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3. Ze bereiden deze besprekingen 
voor met informatie uit observaties, KIJK/OVM/VISEON en 
toetsresultaten.  
De intern begeleider van de bovenbouw voert groeps- en 
leerlingbesprekingen met leerkrachten van de groepen 4 t/m 8. Ze 
bereiden deze besprekingen voor met informatie uit observaties, VISEON 
en toetsresultaten.  
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Daarnaast komen zij ook in de klas observeren, wanneer er 
opvallendheden worden gesignaleerd.. 
Door de structuur van onze zorgcyclus en zorgkalender kan de leerkracht 
tijdig signaleren en handelen. 
Tijdens de kennismakingsgesprekken, kindgesprekken en 
rapportgesprekken praten leerkrachten en ouders over de ontwikkeling 
van het kind. Daarnaast kan er altijd een afspraak worden gemaakt, buiten 
deze structurele gesprekken. 
We werken samen met externe deskundigen of partijen, zoals de 
schoolmaatschappelijk werker, de oudercoach, CJG, de schoolarts, de 
orthopedagoog en de wijkagent. 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte aan passend 
leesonderwijs 

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

- protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010) 
- protocol Dyslexie groep 3 (2011) 
- protocol Dyslexie groep 4 (2011) 
- protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011). 

 Op onze school:  
Wij maken gebruik van hierboven genoemde protocollen. 
Wij werken voor het traject dyslexie samen met Buro Leerlingenhulp. Zij is 
gespecialiseerd in leerproblemen en (de daaruit voortvloeiende) gedrags-, 
dan wel sociaal-emotionele problematiek. Zij behandelen en 
diagnosticeren kinderen, leerlingen, jongeren en studenten en bieden 
ondersteuning en advies aan ouders, docenten en schoolleiders.  

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte 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) 

 

 Op onze school:  
De Zareki, screeningsinstrument, wordt gebruikt om te screenen op het 
risico dat een kind dyscalculie heeft en handvatten te vinden voor het 
vervolg traject van het diagnostisch onderzoek en aanpak. 
 

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

Alle scholen werken conform de volgende afspraak:  
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school 
niet kan volgen, zorgt de school ervoor 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 
school 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:  

http://www.sppoh.nl/zorg-door-partners
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Bij een zieke leerlingen die tijdelijk niet naar school kan, vragen wij 
ondersteuning aan bij het HCO. 
Daarnaast gebruiken wijn ‘Klasse Contact’ om het contact met de 
klasgenoten en de klasomgeving te behouden. 

 

 
 

4. Extra ondersteuning in de school  

 
EXTRA ONDERSTEUNING SCHOOLNIVEAU 
TABEL 1 
 

Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Specifieke kennis en 
kunde 
 

Opleiding/werkervaring Inzet en zichtbaarheid  

Domeinen    

Cognitieve 
ontwikkeling 

-Plusklas 
coördinator/leerkracht 
-Remedial teacher 

 

-Opleiding talent 
begeleider 
-HBO Master 
Educational Need ( 
master SEN ) 

-voor 2 dagen in de 
week op maandag en 
donderdag 
-voor 2 dagen in de 
week op dinsdag en 
woensdag 

Didactische 
ontwikkeling 

   

Spraak, taal en 
communicatie 

   

Werkhouding 
motivatie, 
doorzettingsvermogen, 
leren leren, werktempo, 
zelfstandigheid 

SVIB-er 
 

- Opleiding SVIB HCO -ambulant, is tevens 
de intern begeleider 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling en 
gedrag  

 -2 Anti-pest 
coördinatoren 
 -2 Specialisten Zand 
erover 

-In opleiding 
 
-Training Zand erover 
HCO 

-zijn 2 
groepsleerkrachten 
-is 1 groepsleerkracht 
en 1 ambulante 
collega, die tevens 
intern begeleider is 

Lichamelijke, 
motorische, 
zintuiglijke 
ontwikkeling 
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EXTRA ONDERSTEUNING IN SAMENWERKING MET PARTNERS  
TABEL 2 
 

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

HCO Gedragsdeskundige  Wordt ingehuurd voor het doen van 
individueel onderzoek bij leerlingen 

Xtra+, Schoolformaat, 
Kwadraad 

Schoolmaatschappelijk werk De smw’er is  uur beschikbaar voor 
de school en aanwezig bij de IZC en 
het MDO. De smw is elke week op 
maandag en op donderdagochtend 
op school aanwezig.  

Oudercoach Oudercoach De oudercoach begeleidt en 
ondersteunt ouders, verzorgers en 
volwassen familieleden van 
leerlingen, voor zover zij een 
relevante rol spelen in het leven van 
de kinderen. Zij doet dit op de 
locaties OBS Prins Willem Alexander 
en peuterspeelzaal De Kleine Prins. 
Haar takenpakket wordt gevormd 
vanuit de Vroeg en Voorschoolse 
Educatie (VVE). De oudercoach 
signaleert problemen, legt het 
eerste laagdrempelige contact,  
geeft voorlichting, organiseert 
activiteiten om ouders toe te rusten 
voor hun opvoedingstaak, initieert 
en start ondersteuningstrajecten op, 
maakt drempels bij het traject 
inzichtelijk en ondersteunt bij het 
nemen van de drempels en houdt 
zicht op het verloop van het traject. 
De oudercoach is elke week op 
maandag en op donderdagochtend 
op school aanwezig. 

SPPOH Adviseur De adviseur passend onderwijs van 
het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Haaglanden, 
SPPOH, ondersteunt onze school en 
ouders (meestal in overleg met de 
school) in situaties waar 
waarschijnlijk extra ondersteuning 
nodig is of dringende problemen 
(dreigen te) ontstaan. Het gaat dan 
om extra ondersteuning via een 
arrangement vanuit het 
samenwerkingsverband of een 
toelaatbaarheidsverklaring tot het 
speciaal basisonderwijs via een 
zogeheten groeidocument.  
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Stichting Mooi Peuterspeelzaal Voorschool peuterspeelzaal De 
Kleine Prins is een voorschool die 
samenwerkt met de Prins Willem 
Alexanderschool vanuit de Vroeg en 
Voorschoolse Educatie (VVE). Naast 
het  programma ‘Piramide’ is er ook 
een doorgaande lijn in de 
leerlingenzorg. 
 

De 
Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ)  
 

Schoolarts De Jeugdgezondheidszorg van de 
GGD Den Haag zet zich in voor een 
gezonde groei en ontwikkeling 
van kinderen van 4 tot 19 jaar in de 
gemeente Den Haag. De JGZ werkt 
samen met scholen, kinderopvang, 
welzijnsorganisaties, 
jeugdhulpverlening en instellingen 
in de gezondheidszorg. 
 

Buro Leerlingenhulp: 
traject dyslexie 

Kinder- en jeugdpsycholoog Buro Leerlingenhulp is 
gespecialiseerd in leerproblemen en 
(de daaruit voortvloeiende) gedrags-
, dan wel sociaal-emotionele 
problematiek. Zij behandelen en 
diagnosticeren kinderen, leerlingen, 
jongeren en studenten en bieden 
ondersteuning en advies aan 
ouders, docenten en schoolleiders. 
Voor vragen omtrent onderwijs, 
ontwikkeling en/of opvoeding staat 
het team van orthopedagogen en 
psychologen voor u klaar. 

Logopediecentrum 
Samenspraak 
 

Logopediste Logopediepraktijk Samenspraak is 
gevestigd in Den Haag, Breda en 
Zoetermeer. Kinderen kunnen bij 
Samenspraak terecht voor diverse 
klachten met betrekking tot spraak, 
taal, stotteren, afwijkende 
mondgewoonten, adem, stem, 
auditieve vaardigheden, gehoor, 
eet- en drinkproblemen en slikken. 
Logopediepraktijk Samenspraak is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie. 

Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) 
 

Gezinsbegeleider Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren en hun ouders in Den 
Haag. Zij gaan ervan uit dat  een 
ouder of verzorger zelf het beste 
weet wat goed is voor hun kind of 
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henzelf, maar soms is er behoefte 
aan informatie of advies bij het 
opgroeien en opvoeden. Ook als er 
extra hulp nodig is in het gezin, 
denkt het CJG met mee. 
 

Politie, Bureau Laak 
 

Wijkagent De wijkagent heeft namens de 
politie een centrale rol in de 
samenwerking.  
De samenwerking tussen de politie ( 
wijkagent ) en school is vastgelegd 
in het veiligheidsplan. 

 

5.  Overzicht protocollen 
 

Protocollen Beschikbaar (ja/nee/wanneer wel) 

Beleidsplan zorg ja 

Zorgcyclus ja 

Zorgkalender ja 

Cyclus Plusklas ja 

Veiligheidsplan ja 

Anti-pestprotocol ja 

Meldcode kindermishandeling (landelijk model) Ja  

Protocol Gele en rode kaart ja 

Protocol Schorsing leerlingen van De Haagse 
Scholen 

ja 

Protocol Verwijdering leerlingen van De Haagse 
Scholen 

ja 

Protocol Handeling bij incidenten ja 

Protocol Omgang bij conflicten ja 

Risico-inventarisaties (landelijk model) Ja  ( zie veiligheidsplan ) 

Protocol voor medisch handelen DHS 

Protocol voor overlijden/rouwverwerking Nee, in ontwikkeling 

Protocol Zelfstandig werken ja 

Protocol coöperatieve werkvormen ja 

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid ja 
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6.  Ondersteuningsvoorzieningen 

Fysieke toegankelijkheid 

Dit hoofdstuk gaat over de ruimtelijke omgeving waarin wij ons onderwijs en ondersteuning 

vormgeven.  

De school ligt in de wijk Laakkwartier, rondom het Slachthuisplein. Het Slachthuisplein is in mei 

2016  geheel opnieuw  ingericht. Samen met de bewoners uit de buurt zijn er vele ideeën, 

tekeningen en voorstellen gemaakt en mede op basis daarvan heeft het plein een nieuwe 

uitstraling gekregen: van een stenen veld tot een prachtig groen plein met verschillende 

voorzieningen. Zo hebben kinderen alle ruimte om te sporten en te spelen en staan er meerdere 

picknicktafels waar ouders, buurtbewoners en voorbijgangers kunnen bijpraten en ontspannen. 

Helaas zijn er weinig andere speelmogelijkheden in de buurt. Er is veel bebouwing: laag en 

hoogbouw. Speelgelegenheden zijn aangelegd in de vorm van veldjes bij groenstroken. 

De school bestaat uit 2 gebouwen.  

 

Laakweg: 

In het hoofdgebouw aan de Laakweg zitten de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Het gebouw 

bestaat  uit 2 lagen. De groepen 1, het directiekantoor, twee kleine spreekkamers voor de 

schoolmaatschappelijk werker en de oudercoach, een grote werk-overlegruimte, de teamkamer en 

het speellokaal bevinden zich op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich de 

groepen 2, 3 en 4 , een kantoor voor de ib ’er,  een kantoor/werkplek  voor de RT-er en 

momenteel  een lokaal wat wordt ingezet voor extra ondersteuning in kleine groepen. 

Er is geen lift aanwezig, dus het gebouw is deels rolstoeltoegankelijk.  

De lokalen zijn redelijk ruim. Er zijn verschillende werk- en speelhoeken op de gangen.  

De kinderen spelen onder begeleiding van de leerkrachten buiten op het schoolplein. Dit plein is 

afgeschermd door een hek. 

 

Slachthuisplein: 

In de dependance aan het Slachthuisplein zitten de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het gebouw 

bestaat uit 3 lagen. Op de begane grond bevindt zich het kantoor van de conciërge en de gymzaal 

met kleedkamers. Op de eerste verdieping de groepen 8, het directiekantoor en een kantoor voor 

de ib’er. Op de tweede verdieping de groepen 5,6, en 7. 

Er is geen lift in dit gebouw aanwezig, dus het gebouw is niet rolstoeltoegankelijk. 

De lokalen zijn ruim van opzet. Er zijn beperkte mogelijkheden voor werkplekken op de gangen.  

De kinderen van dit schoolgebouw spelen tijdens de pauzes onder begeleiding van de leerkrachten 

buiten op het Slachthuisplein. 

De speelzaal en gymzaal worden in het naschoolse sport- en spelaanbod gebruikt door Scool en 

andere sportverenigingen. 

 

Digitale toegankelijkheid 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met Ipads voor de leerlingen. In de lokalen van de groepen 3 
t/m 8 zijn 2 leerling-computers aanwezig en werken we met laptops en ipads, waardoor er meer 
kinderen aan de slag kunnen met de leerlingsoftware-programma’s. 
Er zijn in beide gebouwen geen apart computerlokaal.  
Alle lokalen beschikken over een modern smartbord. 
 

 

7.  Ontwikkelplan   
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Ambities voor de periode van vier jaar en concrete doelen voor komend schooljaar 
Ambities voor 2017-2021  Uitbreiding aanbod ipads en laptops 

 Inzet Snappet of Momento 

Schooljaar 2017-2018  Voortzetten van de plusklas voor de groepen 5 t/m 8 

 Training feedback geven en ontvangen met gekoppelde 
collegiale consultatie, voor gehele team. Onder 
begeleiding van het HCO 

 Begeleidspel in de hoeken voor de peuters en groepen 1 
en 2 ( VVE), onder begeleiding van het HCO 

 Start opleiding reken coördinator, voor teamlid 

 Start opleiding voor intern begeleider, voor teamlid 

 Vormen van een visie op cultuuronderwijs en 
bijbehorend onderwijsaanbod om de leerling creatief uit 
te dagen en een onderzoekende houding te ontwikkelen 

Schooljaar 2018-2019  Pilot plusklas groep 3-4 

 Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen groep 1-2 
voor in de klas 

 Lesson Study groep 3-8 

 VVE Training en coaching groep 1-2: koppelen van 
ontwikkelingsdoelen naar  

 Training KIJK groep 1-2 

 Training nieuwe anti-pest coördinator 

 Invoering van het communicatieplatform 
mijnschoolinfo.nl 

 Inzet Momento groepen 5 

 Vorming meerjarenbeleidsplan 2019-2023 
 

Schooljaar 2019-2020  Ontwikkeling eigenaarschap bij leerlingen, ouders en 
team ( vanuit meerjarenbeleidsplan ) 

 Plusklas groep 1-2 en plusklas groep 3-4 

 Invoering KIJK groep 1-2 

 Inzet Momento groep 5-6 

 Invoering programma cultuureducatie d.m.v. De 
Ladekast voor groep 1-8 

 Invoering programma digitale vaardigheden voor 
kinderen door Digihelden voor groep 1-8 

 Nieuw aanbod vanuit de onderwijsinhoudelijke 
werkgroepen, gericht op eigenaarschap 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:  
 

Datum  
 

Plaats  
 

Naam     Handtekening   
 
 
 
 

 
 
 
Vastgesteld door het bestuur:  
 

Datum      Plaats    

Naam    
 

Handtekening    
 
 
 
 

 
 
 
 


