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Kwaliteit basisondersteuning 

 
Hieronder wordt de basisondersteuning zo specifiek mogelijk beschreven aan de hand van de zeven 
referenties die zijn opgesteld door het samenwerkingsverband Utrecht Stad. De referenties zijn 
bindende afspraken met betrekking tot een streefniveau van basisondersteuning. Het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning. 
 
Referentie 1: 
De school voert een helder beleid op het terrein van leerling-ondersteuning dat gebaseerd is op de 
zeven uitgangspunten van afstemming en de cyclus van handelingsgericht werken. 
 
Op Wijzer aan de Vecht wordt gewerkt vanuit de visie op zorg dat alles wat aandacht krijgt groeit. 
We denken in onderwijsbehoeften en streven naar een zo goed mogelijke aansluiting op hetgeen de 
leerling nodig heeft. Hieronder wordt beschreven hoe we deze visie in de school vorm geven. Daarbij 
worden de procedures omtrent de zorg verhelderd. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u 
naar het zorgplan. 
Het HGW-model is het kader van waaruit we de zorg gestalte geven. 
 
De inhoudelijke vormgeving en de organisatie van onze zorgroute is gericht op alle leerlingen en 
loopt hand in hand met de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de route is dat wij als team goed 
onderwijs realiseren dat zoveel mogelijk afgestemd is op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
Hierbij gaan we uit van de 7 punten van handelingsgericht werken: 
 
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 
3. De leerkracht doet ertoe  
4. Positieve aspecten zijn van groot belang 
5. We werken constructief samen 
6. Ons handelen is doelgericht  
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 
 
Voor sommige leerlingen is de basisaanpak (nog) niet toereikend en wordt er een nadere analyse 
gemaakt van zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften brengen wij voor 
elke leerling in kaart in Parnassys als stimulerende en belemmerende factoren (OP deel 2 notitie). 
Voor leerlingen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben wordt een intensievere 
begeleidingsroute gevolgd. Deze begeleiding wordt beschreven in ontwikkelingsperspectieven, 
bestaande uit: 

 OP planner (rekenmodule) 

 OP deel 1 (stamkaart) 

 OP deel 2: (stimulerende/belemmerende factoren) 

 OP deel 3: (overleg ouders en/of externen) 

 OP deel 4: (aanpak, doelen en materialen omschrijving + evaluatie) 
 
Structuur van de ondersteuning 
De organisatie van de ondersteuning is onder te verdelen in schoolniveau, groepsniveau en 
individueel niveau. De uitwerking hiervan staat beschreven in het zorgplan. 
 
 
 
 
 



Schoolniveau: 
In de figuur hieronder is het blauwe gedeelte het handelen op schoolniveau. 
 

 
Fig. 1 schoolniveau 
 
 
Groepsniveau: 
Op groepsniveau wordt de begeleiding en zorg in iedere groep beschreven in een groepsplan. In 
figuur 2 worden de stappen weergegeven die we zetten om planmatig, systematisch en transparant 
te werken. We volgen hierbij de uitgangspunten en werkwijze van handelingsgericht werken. 
 

 
 Fig. 2 groepsniveau 
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Op de Wijzer aan de vecht worden verschillende gegevens gebruikt om de ontwikkeling van de 
leerling te monitoren en te volgen. Wij houden ons hierbij aan het toetskader van de KSU. 

 

                  Leerjaren   

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Toetsen  M E M E M E M E M E M E M E M E 

CITO taal voor kleuters                                 

AVI 2009                                 

DMT                                 

CITO begrijpend lezen                                 

CITO spelling                                 

CITO reken en wiskunde                                 

CITO rekenen voor 
kleuters                                 

CITO studievaardigheden                                 

IEP eindtoets                                 

 
Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften maken we, naast het afnemen van de bovenstaande 
toetsen, ook gebruik van: 

 Observaties per ontwikkelingsgebied  

 Toetsgegevens uit de methodes 

 (Diagnostische) gesprekken met kinderen en/of ouders 

 Analyse van het werk van de kinderen 

 Het bekijken van sociaal-emotionele aspecten 
 
De groepsplannen zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van leerlingen in relatie tot 
de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. 
Deze plannen worden digitaal gemaakt in Parnassys. 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt een intensievere zorgroute gevolgd. 
 
Individueel niveau: 
Wij spreken van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als we signaleren dat een leerling, na 
alle geboden hulp en ondersteuning nog onvoldoende vooruitgang boekt. 
Er is dan sprake van een te laag leerrendement, waardoor de leerling een achterstand op kan lopen 
t.o.v. de groep en de lijn der ontwikkeling. 
Een ontwikkelingsperspectief (OP) wordt opgesteld als duidelijk is dat dit kind de einddoelen van 
groep 8 niet kan halen en een aangepast programma krijgt waarbij de leerstof van groep 8 niet meer 
aangeboden gaat worden. In het OP stellen we realistische doelen en beschrijven we de aanpak, 
rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
Binnen een OP worden doelen per half jaar gesteld op basis van “vaardigheidsscores”. Tussentijds 
wordt er geëvalueerd met de intern begeleider en bekeken of de aanpak bijgesteld dient te worden. 
De evaluatie en de vervolgstappen worden met ouders besproken. Alle OP planners worden na 
ondertekening door ouders, opgeslagen in het papieren leerling dossier. 
De uitwerking van de rest van het OP wordt met ouders besproken in het kader van 
transparante communicatie. 



 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht is drie dagen per week een intern begeleider werkzaam.  
Hij of zij biedt ondersteuning aan de leerkracht waar mogelijk en schakelt externen in als de school 
handelingsverlegen blijkt. 
 
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het bieden van externe zorg wanneer een 
school in handelingsverlegenheid verkeerd. In overleg met ouders is het mogelijk om een 
zorgarrangement aan te vragen bij het samenwerkingsverband. De school moet daarbij aangeven 
welke ondersteuning er nodig is en wie deze ondersteuning uit zal gaan voeren (intern of externe 
begeleiding die ingekocht moet worden). Bij toekenning van een zorgarrangement ontvangt de 
school een bepaald geldbedrag om de zorg uit te kunnen voeren. Een zorgarrangement wordt voor 
maximaal een schooljaar toegekend. Is er in het volgende schooljaar nog extra ondersteuning nodig 
dan zal het opnieuw moeten worden aangevraagd. 
 
Het kan voorkomen dat we op de Wijzer aan de Vecht ondanks externe ondersteuning niet kunnen 
voldoen aan de behoeften van de leerling. Er zal dan een aanvraag bij het samenwerkingsverband 
worden ingediend voor speciaal basisonderwijs dan wel een andere vorm van speciaal onderwijs. Dit 
vindt altijd plaats in overleg met ouders. 
 
Via school zal de mogelijkheid blijven om bij de schoolbegeleidingsdienst Zien in de Klas onderzoek te 
laten verrichten, zoals een capaciteitenonderzoek of onderzoek naar dyslexie. 
Afhankelijk van de hulpvraag vanuit de school kan de medewerker van Zien in de Klas de intern 
begeleider adviseren of doorverwijzen naar andere externen. 
 
  



Referentie 2: 
De school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften verstaan wij de leerlingen die door diverse 
omstandigheden ernstig worden belemmerd in hun onderwijsleerproces dan wel de leerlingen voor 
wie specifieke aanpassingen in het onderwijsaanbod en/of speciale zorg nodig is. 
Wanneer dit het geval is zal dit altijd in samenspraak gaan met de ouders. Zij zijn vanaf de start van 
het traject betrokken bij het onderwijs aan hun kind. 
 
Concreet denken wij aan onderstaande kenmerken: 

 Een zodanig grote leerachterstand waarbij de leerling ondanks de extra ondersteuning niet 
meer met de groep mee kan komen. 

 een intelligentieniveau dan wel een intelligentieprofiel dat het leerproces ernstig belemmerd 

 een gediagnosticeerd lees- of rekenprobleem (dyslexie/ dyscalculie) 

 visuele of auditieve beperkingen 

 gediagnosticeerde taal/ spraakstoornis 

 gediagnosticeerde gedragsstoornissen waardoor de leerling ernstig wordt belemmerd in het 
onderwijsleerproces 

 gedragsproblemen die de leerling ernstig belemmeren in het onderwijsleerproces 

 kinderen die ernstige belemmeringen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
en hierdoor niet tot leren komen 

 kinderen met ernstige lichamelijke beperkingen waardoor het leerproces wordt belemmerd 
 
Leerachterstanden 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt er in de groepen 1 tot en met 8 gewerkt volgens een vaste 
procedure voor de signalering en ondersteuning bij leerachterstanden. Kinderen die de leerstof 
onvoldoende hebben begrepen, krijgen extra ondersteuning in de klas gegeven door de 
groepsleerkracht. Dit noemen wij de 1* ster groep. Dit wordt beschreven in het groepsplan.  
Na de ondersteuning wordt door de groepsleerkracht getoetst of de leerstof begrepen is. Wanneer 
er nog geen beheersing is van de leerstof , past de leerkracht de lesstof aan door bv een adaptieve 
weektaak te geven waar de leerling nogmaals oefent met de niet beheerste stof. Tevens kan in 
overleg met de intern begeleider worden gekeken naar mogelijkheden om onderwijsassistenten in te 
zetten voor preteaching of reteaching.  
Met ouders wordt besproken welke ondersteuning zij thuis kunnen bieden en welke ondersteuning 
er op school wordt geboden.  
Bij blijvende achterstanden wordt de ondersteuning geïntensiveerd. 
 
Indien de hulp van uit het groepsplan niet toereikend is wordt met de intern begeleider besproken 
welke vervolgstappen nodig zijn om deze leerling met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen 
begeleiden. Te denken valt aan onderzoek naar cognitieve capaciteiten, leerproblemen, aanvragen 
van een zorgarrangement. In dit geval kan er besloten worden een ontwikkelingsperspectief op te 
stellen. 
 
Intelligentieniveau/intelligentieprofiel 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht zitten leerlingen met uiteenlopende cognitieve capaciteiten dan 
wel uiteenlopende intelligentieprofielen. Om tegemoet te komen aan de diverse niveaus en/of 
profielen kan er gewerkt worden met een minimumprogramma voor de hoofdvakken dan wel een 
plusprogramma voor de hoofdvakken. Daarnaast zorgt de leerkracht voor uitdagingen op 
verschillende leergebieden.  
 



Naast de aanpassingen in het leerprogramma krijgt de leerling met specifieke onderwijsbehoeften 
extra ondersteuning, daarbij kan gedacht worden aan:  
-extra ondersteuning voor een bepaald vak 
-aanpassingen in de manier van verwerken: gebruik maken van de computer, i-pad, werken op 
kopieermateriaal 
-dispensatie: vrijstelling van bepaalde opdrachten, zoals het maken van een deel van de lessen, het 
niet maken van toetsen voor bepaalde vakken 
-compensatie: vaker lessen mondeling bespreken in plaats van schriftelijk, toetsen individueel 
afnemen, toetsen digitaal afnemen 
 
Voor leerlingen die door hun cognitieve mogelijkheden worden beperkt om het reguliere 
onderwijsprogramma te volgen, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld door de intern 
begeleider. Deze leerlingen zullen het onderwijsaanbod voor een of meerdere vakken op het niveau 
van groep 8 niet krijgen. In het ontwikkelingsperspectief worden doelen opgesteld en wordt de 
aanpak beschreven. Daarbij wordt er een prognose opgesteld gericht op het vervolgonderwijs. Het 
ontwikkelingsperspectief wordt besproken met ouders en na ondertekening opgeslagen in het 
papieren dossier van de leerling.  
 
Leesproblemen en dyslexie 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt er vanaf groep een gewerkt aan het signaleren en 
begeleiden van kinderen die moeite hebben met lezen en/of spellen. In hoofdlijnen volgen wij hierbij 
de handreiking vanuit het SWV Utrecht “protocol dyslexie”. We maken gebruik van de 
achtergrondinformatie van deze protocollen, de handvatten voor signalering en de handvatten voor 
de begeleiding. 
 
De begeleiding van kinderen die moeite hebben met lezen en/of spellen vindt plaats op drie niveaus: 

1. dagelijkse begeleiding in de groep 
2. extra ondersteuning naast de differentiatie.  
3. onderzoek naar dyslexie, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek het onderwijs 

aanpassen voor de leerling. 
 
Vanaf groep vier is het mogelijk een onderzoek aan te vragen naar dyslexie en indien mogelijk een 
dyslexieverklaring te ontvangen. We volgen daarbij de onderstaande stappen: 
 
-Een leerling toont uitval op een hoofdmeting (Cito score V). De leerkracht en intern begeleider 
bespreken de uitval en stellen een individueel handelingsplan op. 
-De leerling krijgt zorg. Deze zorg moet bestaan uit drie maal per week 20 minuten intensieve 
begeleiding. 
-De leerling blijft uitval vertonen. De leerkracht en intern begeleider gaan in gesprek met 
ouder(s)/verzorger(s). De zorg wordt voortgezet. Wanneer de leerling op drie hoofdmetingen uitval 
blijft tonen (Cito score V) ondanks de intensieve begeleiding, zal de intern begeleider met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s) een onderzoek naar dyslexie aanvragen. De onderzoeken 
worden afgenomen bij de schoolbegeleidingsdienst Zien in de Klas. Ouders zijn uiteraard vrij om 
onderzoek via school te laten verlopen of op eigen kosten bij een instantie onderzoek te laten 
verrichten. 
 
Bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie maken we gebruik van remediëren, compenseren en 
dispenseren. 
 
 



De aanpassingen vinden altijd plaats na een gesprek met ouder(s)/verzorger(s). Dit wordt vastgelegd 
in het dyslexiepaspoort. Het dyslexiepaspoort wordt elk jaar herzien in overleg met de nieuwe 
leerkracht en de ouders. 
 
 
Ernstige reken/wiskunde problemen en dyscalculie 
In hoofdlijnen volgen wij hierbij het landelijke protocol “Ernstige Reken Wiskunde problemen en 
Dyscalculie” geschreven door Groenestijn, M. van, Borghouts, C.,& Janssen, C. (2011). We maken 
gebruik van de achtergrondinformatie van dit protocol, de handvatten voor signalering en de 
handvatten voor de begeleiding.  
 
De begeleiding van kinderen die moeite hebben met rekenen vindt plaats op drie niveaus: 

1. dagelijkse begeleiding in de groep.  
2. extra ondersteuning naast de differentiatie. De ondersteuning wordt beschreven in een 

individueel handelingsplan. 
3. onderzoek naar dyscalculie, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek het onderwijs 

aanpassen voor de leerling. 
 
Vanaf groep vier is het mogelijk een onderzoek aan te vragen naar dyscalculie. Uit het onderzoek 
zullen adviezen komen waarmee de leerkracht het onderwijs beter kan laten aansluiten bij de 
leerling. De diagnose dyscalculie met de daarbij horende verklaring wordt momenteel door externe 
instanties vaak pas afgegeven in groep 6. 
 
 Voor de aanvraag van een onderzoek naar dyscalculie volgen we onderstaande stappen: 
-Een leerling toont uitval op een hoofdmeting (Cito score V). De leerkracht en intern begeleider 
bespreken de analyse en zo nodig voert de intern begeleider een Klein Rekenonderzoek uit.  
-De leerling krijgt zorg zoals beschreven wordt in het groepsplan. Deze zorg moet per week bestaan 
uit een uur extra rekenonderwijs, intensieve begeleiding. 
-De leerling blijft uitval vertonen. De leerkracht en intern begeleider gaan in gesprek met 
ouder(s)/verzorger(s). De zorg wordt voortgezet. Wanneer de leerling op drie hoofdmetingen uitval 
blijft tonen (Cito score V) ondanks de intensieve begeleiding, zal de intern begeleider met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s) een onderzoek naar dyscalculie aanvragen. Ouders zijn 
uiteraard vrij om onderzoek via school te laten verlopen of op eigen kosten bij een instantie 
onderzoek te laten verrichten. 
 
Tot nu toe hebben wij nog geen leerlingen op school gehad met dyscalculie. Om deze rede is er ook 
nog geen vast beleid of protocol geformuleerd rondom rekenproblematiek. Wel zijn er verschillende 
bronnen aanwezig waaruit de intern begeleider kan putten zoals: 

 mijlpalentest 

 Klein rekenonderzoek 
 
Visuele of auditieve beperkingen 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht zitten momenteel geen leerlingen met visuele of auditieve 
beperkingen. Bij aanmelding zal er samen met ouders bekeken worden welke ondersteuning nodig is 
en hoe we deze zorg in de praktijk kunnen bieden. 
 
Gediagnosticeerde taal/ spraakstoornis 
Er is enige ervaring met leerlingen die een lichte beperking hebben in taal/spraak.  
Als er signalen zijn, dan wordt er een consult aangevraagd bij Auris. 
Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een TOS, dan kan er via Auris een zorgarrangement worden 
aangevraagd. 



Bij aanmelding zal er samen met ouders bekeken worden welke ondersteuning nodig is en hoe we 
deze zorg in de praktijk kunnen bieden. 
 
Gedragsproblemen/ gedragsstoornissen 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht is het team geschoold door externen over hoe om te gaan met 
gedragsproblematiek. (KOS traject) 
Als een kind gedragsproblemen vertoont op school, is het een voorwaarde dat er sprake is van 
samenwerking tussen de school en de ouders. Alleen dan kan er op effectieve wijze gewerkt worden 
aan verbetering in het gedrag van de leerling. 
De school heeft een helder gedragsprotocol, waarin wordt beschreven wat er van leerlingen wordt 
verwacht en wat de consequenties zijn bij ongewenst gedrag of overschrijding van grenzen. 
Bij aanmelding zal er samen met ouders bekeken worden welke ondersteuning nodig is en hoe we 
deze zorg in de praktijk kunnen bieden. 
 
Ernstige belemmeringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt gewerkt aan de hand van de methode De Vreedzame 
School. Dit is de basis voor ons handelen op sociaal-emotioneel gebied. Bij signalering van sociaal-
emotionele problemen wordt er in gesprek gegaan met de intern begeleider en met ouders. Ter 
ondersteuning kunnen we een medewerker van het buurtteam vragen het gezin verder te helpen. 
Een startgesprek kan zowel in een drie-gesprek met school/ouders/buurtteam plaatsvinden als via 
een huisbezoek van de medewerker van het buurtteam verlopen. De medewerker van het buurtteam 
stelt samen met ouders een plan op en helpt om de acties daadwerkelijk te verwezenlijken.  
 
Ernstige lichamelijke beperkingen 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht zitten momenteel geen leerlingen met ernstige lichamelijke 
beperkingen. Voor lichte motorische problemen kan er ondersteuning geboden worden door een 
externe kinderfysiotherapeut. De zorg wordt daarbij aangevraagd via de zorgverzekeraar. De 
ondersteuning wordt onder schooltijd op school gegeven. 
 
Bij aanmelding van een leerling met een ernstige lichamelijke beperking, zal er samen met ouders 
bekeken worden welke ondersteuning nodig is en hoe we deze zorg in de praktijk kunnen bieden. 
Ons gebouw heeft een lift en is goed toegankelijk voor kinderen in een rolstoel. We beschikken ook 
over een invalidetoilet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referentie 3: 
De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 
 
 
Zorg: 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht is drie dagen per week een intern begeleider werkzaam. Zij 
coördineert de leerlingenzorg. Zes keer per schooljaar vinden er groepsbesprekingen dan wel 
leerlingbesprekingen plaats met de leerkrachten. Daarnaast is er in overleg en afstemming met de 
leerkracht begeleiding voor de leerkrachten. Het gaat daarbij om uiteenlopende hulpvragen.  
 
De ontwikkelingen van de kinderen worden nauwgezet gevolgd en geregistreerd in ons digitale 
leerlingvolgsysteem (Parnassys). In de groepsbesprekingen worden de ontwikkelingen met de intern 
begeleider besproken waarna acties worden uitgezet. De opbrengsten worden daarnaast twee maal 
per schooljaar besproken met de schoolleider en de intern begeleider in de zogenaamde 
analysegesprekken. De leerkrachten maken ter voorbereiding een uitgebreide analyse van de 
resultaten waarbij verklaringen worden beschreven voor de gevonden resultaten en acties worden 
geformuleerd hoe het onderwijs te verbeteren. In een teambijeenkomst worden de analyses 
gepresenteerd en besproken. 
 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt een cyclus van extra ondersteuning gehanteerd waarbij 
het HGW model centraal staat. Voor de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften maakt de 
leerkracht i.s.m. de intern begeleider een OP. Het plan wordt besproken met ouders en ondertekend. 
Tussentijds wordt er geëvalueerd en bekeken of er aanpassingen nodig zijn in de aanpak. Na 6 
maanden volgt de evaluatie en wordt het vervolg bepaald. Het ontwikkelingsperspectief wordt 
minimaal twee maal per jaar met ouders doorgenomen. 
 
De interne ondersteuningsstructuur wordt jaarlijks geëvalueerd in het team. Aan de hand van de 
uitkomsten van de evaluatie vindt bijstelling plaats. 
 
Onderwijs: 
Binnen het team van Wijzer aan de vecht is verschillende expertise aanwezig. 
Er is één dag in de week een plusleerkracht aanwezig die de lijn uitzet voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben in hun aanbod, de kinderen hierin begeleid en het beleid heeft geschreven. 
Daarnaast is er één ochtend in de week een externe leerkracht aanwezig die het WNT onderwijs 
verzorgd voor de groepen 3-8. Hij is tevens verantwoordelijk voor de inrichting van het lokaal en 
coördineert een werkgroep binnen de school bestaande uit een aantal leerkrachten die zich op dit 
gebied verder willen bekwamen. 
Twee dagen in de week is er een vakdocent gym aanwezig die de groepen 1-8 begeleid. 
 
Vanuit de schoolleider is er ruimte voor elk teamlid om zich verder te ontwikkelen op een werk 
gerelateerd onderwerp en zich zo verder te professionaliseren. 
Binnen het team worden verschillende trajecten of studies gevolgd, denkende aan: studie 
middenmanagement, traject Interne Vertrouwenspersoon en studie master SEN. 
 
Daarnaast zijn er in het schoolplan verschillende doelstellingen geformuleerd, waar middels 
studiedagen teambreed aan gewerkt wordt. 
Voor verdere informatie over de doelstellingen voor de komende vier jaar verwijzen we naar het 
schoolplan. 
 
 
 
 



Referentie 4: 
De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal gezien veilig. 
 
Basisschool Wijzer aan de Vecht is gehuisvest in een goed onderhouden en onlangs volledig 
gerenoveerd schoolgebouw. De omgeving is fysiek veilig. Een aantal personeelsleden is geschoold tot 
bedrijfshulpverlener en volgt ieder schooljaar de nascholingsbijeenkomsten.  
 
Er wordt gewerkt volgens het handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling. Eén van de 
teamleden is geschoold tot Interne Vertrouwenspersoon. Er wordt minimaal een maal per schooljaar 
in een teambijeenkomst gesproken over het protocol en eventuele veranderingen die hebben 
plaatsgevonden. 
 
Basisschool Wijzer aan de Vecht is een kleine school. De leerkrachten kennen de kinderen en ouders 
van de school. We merken dat dit bijdraagt aan het vergroten van de sociale veiligheid. Kinderen 
kunnen bij alle leerkrachten terecht en kunnen door alle leerkrachten worden aangesproken. Ook 
kennen de leerkrachten alle ouders en voeren regelmatig gesprekken over het welzijn van de 
kinderen met de ouders. 
 
Tweemaal per jaar nemen wij de Vreedzame School sociaal emotionele lijsten af, waarin een 
gedeelte wordt ingevuld door de leerkracht en een apart gedeelte door de leerling zelf. Hierin 
kunnen zij vragen scoren die te maken hebben met het sociaal emotionele stuk en m.b.t. beleving 
van veiligheid binnen de school en de groep. Uitkomsten hiervan kunnen uitgangspunt zijn voor een 
individueel gesprek met een leerling of een groepsgesprek.  
 
 
Referentie 5: 
De school hanteert effectieve (ortho)pedagogische en (ortho)didactische methoden en aanpakken.  
 
In het algemeen richten we ons op een uitdagende, stimulerende en taalrijke omgeving. Zowel in de 
klassen als in de gangen zijn taal stimulerende en taalgerichte producten zichtbaar. We werken met 
de nieuwste versie van de methode voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.  
Daarnaast hebben wij als pijlers: 

 Engels groep 1-8 

 WNT (wetenschap, natuur en techniek) 
Een relatief groot gedeelte van onze leerlingen wordt tweetalig opgevoed. Hierdoor is het van groot 
belang onze leerlingen zoveel mogelijk woordenschat mee te geven. 
Wij werken in de groep 1-2 sinds 2016 met LOGO 3000 en wordt naar verwachting komend jaar 
uitgebreid naar groep 3, waardoor we de onderbouw een stevig woordenschataanbod kunnen doen 
van minimaal 1000 woorden per schooljaar, ondersteund door digitale software (tevens thuis te 
gebruiken). In de groep 3-8 wordt gewerkt met Woorden in de Weer. 
 
Als team werken we aan het vergroten van de betrokkenheid van de kinderen bij de leerstof. Dit 
doen we onder andere door te oefenen met coöperatieve werkvormen die gericht zijn op een actieve 
en betrokken leerhouding. In het schooljaar 2015-2016 is er een start gemaakt en dit onderwerp zal 
verder worden uitgediept in 2016-2017 
Daarnaast vinden wij het belangrijk onze leerlingen een goede dosis zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid mee te geven. We streven naar een goede doorgaande lijn op het gebied van 
zelfstandig werken. In 2016 zijn de eerste stappen gezet, dit wordt de komende twee jaar 
aangescherpt. 
 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt er instructie gegeven volgens het directe instructiemodel. 
Het gebruik van het model geeft structuur aan de lessen. Elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: 



terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. De leerkracht 
blijft inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en past de instructie, de instructietijd, de 
leerstof aan waar nodig. 
 
Rekenonderwijs 
Bij het rekenonderwijs wordt er gewerkt uit de nieuwste methode van De Wereld in Getallen. In de 
groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met het bronnenboek van de methode Rekenrijk.  
 
We werken op school aan de hand van het drieslagmodel en het handelingsmodel. Deze modellen 
bieden ons de handvatten om het rekenonderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 
 
Iedere week wordt er een rekenopdracht uitgewerkt aan de hand van de vertaalcirkel. We oefenen 
hiermee het uit de context kunnen halen van een rekenopgaven. We koppelen de vertaalcirkel ook 
aan het drieslagmodel. De leerkracht gaat zowel in op betekenisverlening, gebruik van de strategie 
als de reflectie. 
 
Pedagogisch 
Op basisschool Wijzer aan de Vecht wordt er gewerkt aan de hand van de principes van de methode 
De Vreedzame School. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er tevens gewerkt met het bijbehorende 
leerlingvolgsysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen en 
hierop te kunnen inspelen. 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de KIJK lijnen. 
 
 
Referentie 6: 
De school heeft een ondersteuningsteam en werkt effectief samen met ketenpartners en het 
speciaal (basis)onderwijs. 
 
De schoolleider voert het eerste gesprek bij aanmelding van een leerling. In geval van specifieke 
onderwijsbehoeften voert de schoolleider overleg met de intern begeleider en wordt er besproken of 
we als school in staat zijn om de benodigde ondersteuning te kunnen bieden dan wel of er 
mogelijkheden zijn met ketenpartners om de ondersteuning te bieden. Bij aanname is er een 
startgesprek met de intern begeleider. In het startgesprek wordt gevraagd naar het verloop van 
verschillende ontwikkelingsgebieden. Doelen van het startgesprek zijn te komen tot een eerste 
verkenning van de onderwijsbehoeften van de leerling, heeft deze leerling specifieke zorg nodig. 
Daarnaast een kennismaking met de intern begeleider en informatie over de zorg die de school kan 
bieden. 
De intern begeleider heeft hierbij het recht om gegevens van de vorige school op te vragen en in te 
zien om zo een compleet beeld van de aangemelde leerling te hebben. 
 
Iedere week is de medewerkster van het buurtteam een dagdeel aanwezig. Zij voert zowel op school 
gesprekken met ouders als met kinderen die zijn aangemeld bij het buurtteam. Er is regelmatig 
overleg tussen intern begeleider en buurtteammedewerkster over de samenwerking. Wat kunnen 
we aanpassen, wat moet besproken worden in het team, wat moeten we behouden e.d. Wanneer er 
zorgen op school zijn over de gezinssituatie dan worden deze met ouders besproken. We streven 
vervolgens naar een drie-gesprek met ouders-school en buurtteammedewerker.  
 
Er is een goede samenwerking met de schoolarts en de schoolverpleegkundige. Naast de bezoeken 
op school voor de kinderen uit groep 2 en groep 7, is er overleg over leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Daarnaast kan er ook een beroep worden gedaan op de deskundigheid bij 



kleine vragen vanuit de school, zoals een extra oogcontrole, een verwijzing voor logopedie, 
verwijzing voor motorische ondersteuning e.d. 
 
 
Referentie 7: 
De school zet in op een goede samenwerking met ouders conform de visie afstemming en 
handelingsgericht werken. 
 
 
De Wijzer aan de Vecht beschouwt de ouders als één van de belangrijkste kernpartners in de 
samenwerking omtrent de leerling.  
Bij aanvang van elk schooljaar voert de leerkracht afstemmingsgesprekken met alle ouders. Hierin 
kunnen ouders en leerkracht goed met elkaar afstemmen over de leerling en krijgen ouders de kans 
om hun visie op hun kind toe te lichten, met als doel dat de samenwerking op deze manier wordt 
versterkt. 
 
Daarnaast zijn er nog drie momenten in het jaar, één verplicht en twee facultatief of op uitnodiging 
van de school, waarin de ouders over de ontwikkeling van hun kind in gesprek kunnen. 
(rapportgesprek en voortgangsgesprek). We streven ernaar elke ouder ten minste twee keer per jaar 
te hebben gesproken. 
 
Indien een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, die worden vastgelegd in een OP, worden 
ouders vanaf het begin hierbij betrokken.  
 
De Wijzer aan de Vecht ervaart de smanewerking met ouders als positief en ziet ouderbetrokkenheid 
als een belangrijk aspect binnen de school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1:  
In het schooljaar 2013-2014 heeft de school ( toen nog De Carrousel) meegewerkt aan een 
onderzoek. De uitkomsten hiervan zouden het startpunt worden voor het opzetten van het 
schoolondersteuningsprofiel.  
Hieronder vind u een schematisch beeld van de uitkomsten met daaronder een update zoals de 
behandelde criteria er nu voor staan. 
 

1. Kwaliteit basisondersteuning 
 
 

 
In deze figuur zie je in de linker kolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de rechterkolom kun 
je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op 
een tienpuntsschaal 
 
Update mei 2017: 
Binnen het domein onderwijs is gewerkt aan afstemming door HGW toe te passen in alle groepen. Het team 
heeft zich ontwikkeld op het gebied van planmatig werken. Er wordt gebruik gemaakt van 
ontwikkelingsperspectieven indien nodig en leerkrachten zijn betrokken bij dit proces. De inhoudelijke kwaliteit 
van de groepsplannen behoeft verbetering, omschakeling naar vaardigheidsscores is wenselijk. 

 

 

 
 
 
 
 



2. Basisondersteuning 
 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat het 
percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
 
Update mei 2017: 
De onderdelen die als zwak werden beoordeeld kunnen nu als voldoende worden gescoord. Vooral op het 
gebied van afstemming en passend onderwijs zijn goede verbeteringen zichtbaar. (zie zorgplan) 
Het vergroten van deskundigheid van het team komt elk jaar terug in het stukje professionalisering, waarin als 
team wordt gewerkt aan vergroten van kennis of doorvoeren van onderwijskundige veranderingen.  

 
 



 
 
 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat het 
percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
 
Update mei 2017: 
De taken van de intern begeleider zijn vast gelegd in het zorgplan. Daarnaast verzorgt zij in samenwerking met 
de leerkracht en de betrokken adviseur vanuit het Samenwerkingsverband de verwijzing richting SBO/SO. Deze 
kan als goed worden beoordeeld.  
Er is een verbetertraject ingezet op de gebieden rekenen en begrijpend lezen. Vanuit de trendanalyses blijkt 
dat er in de groepen 3-4-5 een lichte stijging waarneembaar is op het gebied van begrijpend lezen, maar voor 
de rekenresultaten is dat nog niet duidelijk. 
Het vakgebied rekenen blijft onder de aandacht en is opgenomen in het schoolplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Deskundigheid voor ondersteuning 
 

 
In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het 
percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
 
Update mei 2017: 
De samenwerking met het buurtteam verloopt heel prettig. In bovenstaande tabel wordt ook RT (remedial 
teaching) genoemd, maar deze bestaat niet meer binnen de school. Extra ondersteuning wordt veelal door de 
leerkracht zelf geboden of zij wordt hierin geholpen door een onderwijsassistent. 
SOVA-training is nog steeds een aandachtspunt. De gelden hiervoor zijn weggevallen. 
De school heeft ervoor gekozen om de intern begeleider op te leiden tot Rots en Water trainer, zodat zij zelf 
lessen kan geven.  
De gedragsproblematiek is minder aanwezig binnen de school en het team is meer handelingsbekwaam. 
Er bestaat inmiddels een beleidsplan (hoog) begaafdheid en de coördinatie, uitvoering en coaching ligt in 
handen van de plusleerkracht die is aangesteld voor één dag per week. 



Het signaleren van jonge risicoleerlingen gebeurt nu in een vroeger stadium. Er is een goede samenwerking 
tussen de leerkrachten van groep 1/2  en de VVE medewerkers. Er vindt een warme overdracht plaats, waarbij 
zo nodig de zorgconsulente aanschuift. Daarnaast wordt nu regelmatig gebruik gemaakt van Kleuter Extra, 
waarmee jonge risicoleerlingen extra ondersteuning krijgen binnen de school.  
 

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 
 
 

 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het overzicht zien 
hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
 
Update mei 2017: 
Het onlangs gerenoveerde gebouw heeft inmiddels een lift, waardoor de bovenverdieping van de school beter 
bereikbaar is voor bv rolstoelen, scootmobiel, mensen die slecht ter been zijn of kinderwagens. 
Op de bovenverdieping is een duidelijke time out plek te vinden in de vorm van een grote roze stoel. Deze 
plekken zijn er nog te weinig, dit behoeft aandacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Samenwerkende ketenpartners 

 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief de 
samenwerking is. 
 
Update mei 2017: 
Bovenstaande partners zijn nog steeds aanwezig, waar het schoolmaatschappelijk werk is vervangen door het 
buurtteam. Daarnaast werken we veel samen met onze TPO (team passend onderwijs) die bestaat uit een 
aantal deskundigen en orthopedagogen vanuit het Samenwerkingsverband Utrecht. 

 


