
 



 

 
 

- 1 - 

Inleiding 
Inmiddels is de Wet passend onderwijs (2014) al een aantal jaren in werking. Deze wet ver-
plicht scholen een passende plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig heb-
ben. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) moeten scholen vastleggen welke mogelijkheden 
een school heeft om de basis- en extra begeleiding aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften te bieden. 

Het SOP wordt opgesteld door het team; de medezeggenschapsraad (MR) heeft in deze advies-
recht.  

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies: 

• Het profiel geeft de 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 onderwijs-
behoefte passend onderwijs kunnen bieden. 

• Het profiel is een ‘levend document’. Dit houdt in dat wij onze zorg voortdurend onder de 
loep nemen en evalueren, en zo nodig bijstellen. 
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1. Contactgegevens school 
 
School Naam: RKBS Mariaschool 

Adres: Van Vredenburchweg 75, 2282 SE, Rijswijk 
Telefoon: 070-3954050 
E-mail: mariarijswijk@laurentiusstichting.nl 
Brinnummer: 10XK 

Website school https://www.mariaschoolrijswijk.nl  
Opgesteld namens directeur en 
team 

Datum: 01-08-2021 
Directeur: Frédy Beekkerk van Ruth 

Opgesteld met advies MR Datum: 
Voorzitter MR: 

Vastgesteld door het bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: 

Schoolgids https://www.mariaschoolrijswijk.nl/onze-
school/schoolgids/  

2.  Visie Mariaschool op passend onderwijs 
Op de Mariaschool geven wij de leerlingen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken, zodat 
zij in de toekomst hun eigen koers kunnen bepalen. Net zoals onze leerlingen dagelijks nieuwe 
kennis opdoen en nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen, is ook ons team en onze leiding 
voortdurend in ontwikkeling. De Mariaschool heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs. Aan de hand van onze eigen bevindingen, uitvragen van ou-
ders en leerlingen en rapporten van de onderwijsinspectie, bepalen we elk jaar opnieuw ons 
jaarplan.  

Op de Mariaschool vinden wij dat elk kind een eigen manier van leren heeft. Wij anticiperen op 
de verschillen in aanleg en tempo van de kinderen. We kijken waar het kind goed in is, waar de 
interesses en talenten liggen en waar het kind nog niet goed in is. Hierop anticiperen we zo 
goed mogelijk. De ondersteuning wordt binnen de eigen groep geboden, middels het IGDI-mo-
del. Het komt echter ook voor dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben, dit kan zijn een 
eigen leerlijn, maar ook een arrangement vanuit SPPOH, cluster 2 of anders. Mocht blijken dat 
deze extra ondersteuning niet toereikend is en de school op dat moment handelingsverlegen is, 
dan wordt in samenspraak met de ouders gezocht worden naar een meer passende onderwijs-
plek.  

Hoe dit proces van passende ondersteuning geboden wordt op onze school, staat beschreven in 
dit SOP. Hierin geven we aan welke ambities, mogelijkheden, beperkingen en grenzen wij heb-
ben met betrekking tot de zorg en ondersteuning van onze leerlingen. Ook geven wij aan wat de 
expertise is van de school en wat de school kan bieden aan extra ondersteuning.  

3. Ondersteuning binnen Haaglanden 
 
3.2. Basisondersteuning 
Basisondersteuning is ondersteuning die op elke school in Haaglanden geboden wordt. Scholen 
ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband ten behoeve van het vorm-
geven van basisondersteuning. Deze bijdrage wordt ingezet voor het versterken van passend 
onderwijs in de school. Denk aan het goed organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) 
of de inzet van preventieve en licht curatieve interventies.  
De basisondersteuning van onze scholen bestaat uit:  
A. Basiskwaliteit ✓  
B. De ondersteuningsstructuur op school ✓ 
C. Werken volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken ✓ 
D. Preventieve en licht curatieve interventies ✓ 
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3.2.1. Basiskwaliteit  
De basisondersteuning van een school is ten minste op orde als deze voldoet aan de basiskwali-
teit zoals gesteld door de Inspectie van Onderwijs.   
 
3.2.2. De ondersteuningsstructuur op school 
De ondersteuningsstructuur van de school is het systeem waarmee de school het onderwijs eva-
lueert en de ontwikkeling van individuele leerlingen volgt, ook wel de zorgstructuur genoemd. 
Onderdeel hiervan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteu-
ning coördineert en stimuleert. Dit team geeft deze ondersteuning vorm samen met onder meer 
de leerling, de leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkings-
verband, de schoolmaatschappelijk werker en andere deskundigen. In het schoolplan wordt be-
schreven wie en met welke expertise onderdeel is van die ondersteuningsstructuur en hoe dit 
zichtbaar wordt gemaakt voor de leerkrachten, ouders en leerlingen.  
 
De opbouw van de basisondersteuning van de Mariaschool is als volgt: 

- De ondersteuningsstructuur op school; 
- Basisondersteuning zorgniveau 0: basiskwaliteit; 
- Basisondersteuning zorgniveau 1: kwalitatief goed onderwijs; 
- Basisondersteuning zorgniveau 2: preventieve en licht curatieve interventies. 

3.2.2.1. Ondersteuningsstructuur Mariaschool 

 
 

Met bovenstaande ondersteuningsstructuur evalueert de school het onderwijs en wordt de ont-
wikkeling van individuele leerlingen gevolgd. Deze structuur wordt ook wel de zorgstructuur ge-
noemd.  
 

Uitzonderingen

Zorginiveau 4
(verwijzing SBO of SO)

Zorgniveau 3
(speciale zorg na extern 

overleg/onderzoek vanuit het 
samenwerkingsverband)

Basisonderstening zorgniveau 2
(speciale zorg na overleg intern 

begeleider)

Basisonderseuning zorgniveau 1
(extra ondersteuning van de leerkracht)

Basisondersteuning zorgniveau 0
(basisondersteuning)
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Figuur 1: Ondersteuningsstructuur Mariaschool 
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3.2.2.2. Basisondersteuning Mariaschool, zorgniveau 0, 1 en 2 

Basisondersteu-
ning 

Inhoud Lesmateriaal / 
ruimtelijke omge-
ving 

Voor/door wie Afstemming/over-
leg 

Zorgniveau 0 
 
Dit zijn leerlingen 
die vallen onder 
de basisonder-
steuning die wij 
op de Mariaschool 
kunnen bieden. 
Bij deze leer-
lingen verloopt de 
ontwikkeling op 
het gebied van le-
ren, taal/spraak-
ontwikkeling, so-
ciaal-emotionele 
ontwikkeling, ge-
drag en het wel-
bevinden op een 
reguliere manier. 
Het kan zijn dat 
er soms wat extra 
aandacht nodig is 
van de leerkracht, 
maar dit is meer 
incidenteel dan 
structureel het 
geval. 
 

Kwalitatief en or-
ganisatorisch 
goed onderwijs 
 
De leerkrachten 
werken hande-
lingsgericht 
 
De leerkrachten 
kunnen omgaan 
met de ‘gewone’ 
verschillen tussen 
leerlingen die 
passen binnen 
het werken met 
een groep 
 
Het onderwijs is 
afgestemd op 
specifieke behoef-
ten binnen het 
basisaanbod 
 
Kwaliteit, veilig-
heid, openheid en 
duidelijke struc-
tuur worden ge-
boden voor een 
veilig schoolkli-
maat (zie school-
gids) 
 
Er wordt gewerkt 
met de superhel-
denaanpak 
(ORKA) 
 
De algemene on-
dersteuning werkt 
preventief 
 
Er wordt gewerkt 
met blokplannin-
gen 
 
Er wordt gewerkt 
met een leerstof-
aanbod op drie 
niveaus, basis, 
verrijkend en re-
mediërend 
 
Er wordt gewerkt 
volgend het IGDI-
model (interactief 
gedifferentieerd 
directe instructie) 

 

Voor alle vakge-
bieden is er ver-
rijkend en reme-
diërend materiaal 
aanwezig dat, 
waar nodig, kan 
worden ingezet. 
 
Digitale hulpmid-
delen, zoals com-
puters en laptops, 
zijn beschikbaar 
en kunnen extra 
worden ingezet. 
 
Er zijn extra hulp-
middelen beschik-
baar om ervoor te 
zorgen dat de 
kinderen gecon-
centreerd kunnen 
werken. Denk 
hierbij aan kopte-
lefoons, Study 
buddy en aparte 
leer-/werkplek-
ken. 
  
De Mariaschool is 
gedeeltelijk rol-
stoeltoegankelijk. 
Op de begane 
grond beschikken 
we over 3 loka-
len. Het gebouw 
bestaat verder uit 
meerdere etages 
welke te bereiken 
zijn via het trap-
penhuis. Er is 
momenteel geen 
lift aanwezig. 

Leerlingen heb-
ben voldoende 
aan het basisaan-
bod. Elke leerling 
werkt op 
zijn/haar niveau 
binnen het aan-
bod van de groep 

 

3x per jaar leer-
lingbespreking 
met de intern be-
geleider 
 
Ouders ontvan-
gen 2x per 
schooljaar een 
rapport 
 
2x per schooljaar 
oudergesprekken 
gepland 
 
1x per schooljaar 
extra mogelijk-
heid voor ouders 
om een ouderge-
sprek te voeren 
 
Driegesprek tus-
sen leerling, ou-
der en leerkracht 
(groep 6 t/m 8) 
 
Studiedag pre-
sentatie opbreng-
sten 2x per jaar 
 
Leerkrachten col-
legiale consulta-
ties 
 
Lesobservaties, 
collegiale consul-
tatie en functio-
neringsgesprek-
ken 
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Basisondersteu-
ning 

Inhoud Lesmateriaal / 
ruimtelijke omge-
ving 

Voor/door wie Afstemming/over-
leg 

Zorgniveau 1 
 
Hieronder vallen 
alle leerlingen 
met een lichte 
problematiek op 
het gebied van: 
- Dyslexie 
- Dyscalculie 
- Taal en/of 

spraak 
- Sociaal-emotio-

nele ontwikke-
ling 

- Welbevinden 
- (Gediagnosti-

ceerde) ge-
dragsstoornis 

- Begaafdheid 
 

Zie zorgniveau 0 
 

Buiten de drie in-
structieniveaus 
worden licht pre-
ventieve en cura-
tieve interventies 
ingezet 
 
De groepsleer-
kracht stelt indivi-
duele handelings-
plannen op (denk 
aan leerlingen 
met dyslexie of 
moeite met taak-
gerichtheid) 

 

Zie zorgniveau 0 
 

Zie zorgniveau 0 
  

Leerlingen die 
aanvulling nodig 
hebben op de 
doelen/onder-
steuning voor de 
basisgroep en 
subgroepen 
 

Zie zorgniveau 0 
 
Extra overleg met 
de intern begelei-
der wanneer de 
groepsondersteu-
ning niet meer 
voldoende lijkt en 
meer individuele 
aandacht nodig is 

Zorgniveau 2 
 
Dit zijn leerlingen 
die ernstige cog-
nitieve of ge-
dragsmatige pro-
blemen op enkele 
of alle deelgebie-
den ervaren. Zij 
hebben structu-
rele ondersteu-
ning nodig. Deze 
leerlingen krijgen 
begeleiding bin-
nen (of buiten) de 
klas. Deze leer-
lingen hebben of 
een individueel 
handelingsplan of 
een OPP. 
Een enkele keer 
is er mogelijk ook 
sprake van een 
groepsinterventie 
(SOVA). 
 

Zie zorgniveau 1 
 

Inzetten van pre-
ventieve en cura-
tieve interventies 
- Leerlingen met 

een extra on-
dersteuningsbe-
hoefte kunnen 
werken met een 
eigen leerlijn 
(vanaf groep 
6). Leerkrach-
ten stellen voor 
deze leerlingen 
een ontwikke-
lingsperspectief 
(OPP) op 

- Leerlingen met 
vermoeden dys-
lexie/dyscalculie 
komen in een 
voortraject van 
de school. Leer-
krachten stellen 
voor deze leer-
lingen hande-
lingsplannen op 

- Ondersteuning 
aan leerlingen 
met sociaal 
emotionele pro-
blematiek door 
school maat-
schappelijk 
werk (SMW) 
 

Zie zorgniveau 1 
 

Voor (hoog) be-
gaafde leerlingen 
wordt er gewerkt 
met een verrij-
kend aanbod 
vanaf groep 5. 
 
Voor leerlingen 
die in het voortra-
ject dys-
lexie/dyscalculie 
zitten zijn materi-
alen op zorgni-
veau 3 beschik-
baar 
 
De Mariaschool is 
bereid vanuit ex-
tra te ontvangen 
middelen binnen 
het passend bud-
get aangepast 
meubilair aan te 
schaffen 
 
De Mariaschool 
beschikt over een 
inpandige gym-
zaal waar eventu-
eel MRT-oefenin-
gen met leer-
lingen kunnen 
worden gedaan. 
 
Er zijn ruimtes 
waar leerlingen 
individueel of in 
kleine groepen  

Zie zorgniveau 1 
  

Experts binnen de 
school  
- Taalspecialist 
- Rekenspecialist 

in opleiding 
- Master of Edu-

cation, speciali-
sed in supervi-
sion and sup-
port, welke in 
deze de cogni-
tieve ontwikke-
ling van leer-
lingen volgt en 
leerkrachten 
hierin coacht 
(intern begelei-
der) 

- Kindercoach 
(sociaal emoti-
onele ontwikke-
ling) 

- ORKA-trainer 
(sociaal emoti-
onele ontwikke-
ling) 

- Motorisch re-
medial teacher 
(MRT) 

- Leerkrachten 
zijn bekend 
met de uit-
gangspunten  

Zie zorgniveau 1 
 

De intern begelei-
der is de schakel 
naar eventuele 
ambulante bege-
leiding door de 
experts binnen de 
school 
 
In overleg met 
ouders wordt 
.. mogelijk een 
individueel onder-
zoek aangevraagd 
(bijvoorbeeld 
door HCO of On-
derwijs Advies) 
 
.. mogelijk een 
dyslexie/dyscal-
culie onderzoek 
aangevraagd 
 
.. mogelijk voor 
de huisarts een 
verwijsbrief afge-
geven voor een 
breed onderzoek 
 
.. mogelijk een 
advies gegeven 
aan ouders om 
contact op te ne-
men met het CJG 
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Basisondersteu-
ning 

Inhoud Lesmateriaal / 
ruimtelijke omge-
ving 

Voor/door wie Afstemming/over-
leg 

 - Voor leerlingen 
die zowel cogni-
tieve als sociaal 
emotionele pro-
blemen hebben 
wordt een OPP 
opgesteld 

- Leerlingen die 
motorische on-
voldoende ont-
wikkeling laten 
zien krijgen 
MRT 

 

extra ondersteu-
ningen kunnen 
krijgen binnen 
ons aanbod. 

van handelings-
gericht en op-
brengstgericht 
werken 

 
Experts buiten de 
school  
- SMW (max. 4 

uur per week) 
 

 

  
Op de Mariaschool zijn we van mening dat ieder kind een eigen manier van leren heeft. Wij zien 
ouders als onze partners om hierin samen op te trekken. Wij leiden het leerproces en stimuleren 
het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de leerlingen. 

3.2.3. Handelingsgericht werken   

In Haaglanden is afgesproken dat we de onderwijsontwikkeling van leerlingen volgen door de 
uitgangspunten van Handelingsgericht Werken te gebruiken. Hieronder verstaan we dat de 
school vanuit overzicht (wat is bekend) en inzicht (verklarende factoren) tot een passend uit-
zicht (passend aanbod) voor een leerling komt. Hierbij wordt de ontwikkeling van de leerling re-
gelmatig geëvalueerd en worden zo nodig de doelen of het plan van aanpak voor de leerling bij-
gesteld. Scholen werken doelgericht en denken in mogelijkheden.   
  
Uitgangspunt HGW  Op orde  In ontwik-

keling  
Nog op te 
starten   

Handelingsgericht werken is een actuele werk-
wijze binnen onze school. ✓  

 

1. Doelgericht werken. ✓   

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

 ✓ 
 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. ✓   

4. De wisselwerking en afstemming tussen het 
kind, opvoeding en onderwijs. ✓  

 

5. Ouders en leerkrachten worden als erva-
ringsdeskundigen en partners gezien. ✓  

 

6. Positieve aspecten zijn van belang. ✓   

7. Constructieve samenwerking. ✓   

3.2.4. Preventieve en curatieve interventies   

Elke school kan binnen de basisondersteuning een aantal preventieve- en licht curatieve inter-
venties inzetten om te voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling. 
De school voert deze interventies uit binnen de eigen ondersteuningsstructuur en onder ei-
gen regie en verantwoordelijkheid. De school heeft voor deze interventies experts binnen de 
school, zie 3.2.2.2. Basisondersteuning Mariaschool, zorgniveau 0, 1 en 2. 
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De school vraagt ook regelmatig advies aan externe deskundigen. 
Betrokken experts  Structureel  Regelmatig  Incidenteel   
Speciaal Basisonderwijs    ✓ 
Speciaal Onderwijs    ✓ 
Adviseur passend onderwijs  ✓   

Schoolmaatschappelijk werk (+)  ✓   

Leerplichtambtenaar    ✓ 
JGZ/schoolarts/Schoolverpleegkundige   ✓  

CJG   ✓  

Politie/wijkagent    ✓ 
Logopedie  ✓   

Fysiotherapie    ✓  

Jeugdhulppartners    ✓  

  
Op de Mariaschool wordt onderstaande extra aangeboden 
 Aanbod   Periode wanneer in te zetten  
 Groepsgeluk   Gehele schooljaar in overleg met de kindercoach 
 ‘Kom op voor jezelf’   Via CJG volgens afspraak in groep 7 
 Ondersteuning groep 1 en 2  Gehele schooljaar i.o.m. de intern begeleider 
 Ondersteuning groep 3 en 4  Gehele schooljaar i.o.m. de intern begeleider 
 Ondersteuning groep 5 t/m 8  Gehele schooljaar i.o.m. de intern begeleider 
 Motorische remedial teaching  Gehele schooljaar i.o.m. de expert MRT 
 Plusklas  Gehele schooljaar door leerkracht Plusklas i.o.m. de  

 intern begeleider 
 Pluswerk  Gehele schooljaar door de groepsleerkracht i.o.m. de 

 intern begeleider  
 

3.3. Extra ondersteuning en specialistische zorg, zorgniveau 3 en 4 

Extra/externe on-
dersteuning 

Inhoud Lesmateriaal / 
ruimtelijke omge-
ving 

Voor/door wie Afstemming/over-
leg 

Zorgniveau 3 
 
Dit zijn leerlingen 
die in hun onder-
steuningsbehoefte 
de basisonder-
steuning overstij-
gen en extra on-
dersteuning nodig 
hebben, eventueel 
van externen.  

Zie zorgniveau 2 
 

Inzetten van pre-
ventieve en cura-
tieve interventies 
met OPP 
 
Onderzoeken wat 
de leerling meer 
nodig heeft dan de 
basisondersteu-
ning om te kunnen 
voldoen aan 
zijn/haar onder-
wijs- en onder-
steuningsbehoef-
ten 

Zie zorgniveau 2 
  

Aanpassingen 
worden gedaan na 
overleg in het 
MDO 

Zie zorgniveau 2 
 

Leerlingen hebben 
onvoldoende aan 
het basisaanbod 
en lichte interven-
ties. Er is meer 
specifieke begelei-
ding nodig die bui-
ten de basisonder-
steuning valt 
 
De school kan een 
beroep doen op de 
expertise van ex-
terne ambulant 
begeleiders val-
lend binnen 
SPPOH, zowel ten 
aanzien van leer-
lingen met onder-
steuningsbehoef-
ten op gedrag, als 

Zie zorgniveau 2 
 

Multidisciplinair 
overleg (MDO) 
- Ouders 
- SMW 
- Onderwijsadvi-

seur SPPOH 
- Intern begeleider 
- Leerkracht 
- Indien nodig an-

dere externen op 
vraag. Denk 
hierbij aan am-
bulant begelei-
ders, CJG, SO, 
leerplichtambte-
naar, SBO, etc. 

 
Aanvragen arran-
gement bij 
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met lichamelijke 
beperkingen (clus-
ter 3 en 4) 

SPPOH. De invul-
ling kan door di-
verse externe 
partners worden 
opgepakt 

Extra/externe on-
dersteuning 

Inhoud Lesmateriaal / 
ruimtelijke omge-
ving 

Voor/door wie Afstemming/over-
leg 

   De school kan een 
beroep doen op de 
expertise van ex-
terne ambulant 
begeleiders val-
lend buiten 
SPPOH, zowel ten 
aanzien van leer-
lingen met een vi-
suele beperking 
als leerlingen met 
gehoor en/of taal-
problematiek 
(cluster 1 en 2) 
 

 

Zorgniveau 4 De Mariaschool 
kan niet de zorg 
en ondersteuning 
bieden die de leer-
ling nodig heeft. 
De school blijkt 
handelingsverle-
gen. Een verwij-
zing naar een an-
dere school zal 
plaatsvinden. 
 

n.v.t. Een verwijzing ge-
beurt altijd in 
overleg met ou-
ders en pas nadat 
de school kan 
aantonen dat zij 
handelingsverle-
gen zijn.  
 
De onderwijsadvi-
seur vanuit SPPOH 
is betrokken 
 
SMW wordt be-
trokken 
 

Multidisciplinair 
overleg (MDO) 
- Ouders 
- SMW 
- Onderwijsadvi-

seur SPPOH 
- Intern begeleider 
- Leerkracht 
- Indien nodig an-

dere externen op 
vraag. Denk 
hierbij aan am-
bulant begelei-
ders, CJG, etc. 

 
De leerling wordt 
verwezen naar 
een passende on-
derwijsplaats. Een 
toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) 
wordt aange-
vraagd.  
 
De intern begelei-
der is het aan-
spreekpunt voor 
ouders, leerkracht 
en leerling 
 

3.4. Voorwaarden (extra) ondersteuning 
De school kan niet aan alle kinderen een passende plek bieden. Het belang van het kind staat 
altijd voorop: ieder kind heeft recht op een passende plek. De school heeft hiertoe voorwaarden 
opgesteld. 
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3.4.1. Hoeveelheid aandacht/handelen in de groep 
a. De ontwikkeling van de andere leerlingen in de groep mag niet belemmerd worden door 

te veel aandacht die aan een leerling met speciale onderwijsbehoeften gegeven moet 
worden. 

b. De ondersteuning moet uitvoerbaar zijn in de groep. 
c. De fysieke veiligheid van andere leerlingen en leerkrachten dient gegarandeerd te zijn. 
d. Niet alleen de betreffende leerkracht, maar alle leerkrachten van de Mariaschool dienen 

in staat en bereid te zijn uitvoering te geven aan de extra zorg die de aangemelde leer-
ling nodig heeft.  

e. We evalueren iedere acht tot tien weken om te kijken of de leerling nog steeds binnen de 
Mariaschool op de goede plaats is. We bespreken of we nog steeds voldoende kunnen 
betekenen voor de ontwikkeling van de betreffende leerling. 

f. Wanneer de ontwikkeling van de leerling ernstig stagneert, dient er een meer passende 
plek gevonden te worden voor deze leerling. 

3.4.2. Aangepast lesmateriaal 
a. Aangepaste leermiddelen kunnen worden ingezet, mits die niet alle tijd en aandacht van 

de leerkracht vragen. 
b. Leerkrachten volgen het protocol medisch handelen voor het toepassen van medische 

handelingen. 

3.4.3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving 
a. Bij lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen zijn de mogelijkheden van het 

gebouw een doorslaggevend uitgangspunt. 

3.4.4. Expertise 
a. De benodigde expertise voor de begeleiding van de leerling dient intern of extern binnen 

redelijke termijn oproepbaar te zijn. 
b. Bij opvoedbehoeften (en ondersteuningsbehoeften van ouders) dient sprake te zijn van 

begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie door externe instanties. 

3.4.5. Samenwerking met externe partners 
a. Samenwerking met externe partners dient aangepast te zijn aan de behoefte van de 

leerling, leerkracht, intern begeleiders en ouders. Dit kan incidenteel zijn of meer struc-
tureel. 

b. Samenwerking met ouders en structureel gepland overleg met ouders is noodzakelijk. 

3.5. Beperkingen 
De school kan niet aan alle kinderen een passende plek bieden. Het belang van het kind staat 
altijd voorop: ieder kind heeft recht op een passende plek. De school heeft hiertoe beperkingen 
opgesteld. 

3.5.1. Hoeveelheid aandacht/handelen in de groep 
a. De Mariaschool zal geen kinderen opvangen wanneer er sprake zal zijn van meer zorg 

dan onderwijs. Dit betreft medische zorg, alsmede ADL-zorg (Algemene Dagelijkse Le-
vensverrichtingen). 

b. De Mariaschool zal geen extra ondersteuning bieden aan leerlingen, als de aandacht voor 
die leerlingen structureel ten koste gaat van de reguliere aandacht voor de rest van de 
groep, waardoor er een disbalans ontstaat. 

c. De Mariaschool zal geen extra ondersteuning bieden aan leerlingen, wanneer het welbe-
vinden en de veiligheid van de groep aantoonbaar in het geding is. 

3.5.2. Aangepast lesmateriaal 
a. Er worden op de Mariaschool rond de ondersteuning geen protocollen of aanpakken inge-

zet als dit leidt tot meer zorg dan onderwijs bieden aan een kind. 

3.5.3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving 
a. Voor de nodige aanpassingen in het gebouw is de Mariaschool afhankelijk van de wette-

lijk toegestane aanpassingen en de beschikbare middelen hiertoe. 
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3.5.4. Expertise 
a. De Mariaschool is bereid expertise op te doen, maar ervaart daarin soms wel de grenzen 

van de grootte van de groep en de taakbelasting voor de leerkracht. 

3.5.5. Samenwerking met externe partners 
a. De Mariaschool zal alleen gecombineerde arrangementen (onderwijs en zorg voor jeugd) 

inzetten, als er hiervoor medewerking van de ouders is. 

3.6. Grenzen aan onze mogelijkheden 
De school kan niet aan alle kinderen een passende plek bieden. Als reguliere basisschool zitten 
er ook grenzen aan onze mogelijkheden. Het belang van het kind staat altijd voorop: ieder kind 
heeft recht op een passende plek. 

De Mariaschool heeft competenties en ambities op het gebied van: 
- Concentratieproblemen/ ADD/ ADHD 
- Taal- en leesproblemen 
- Dyslexie 
- ASS 
- Fysieke problematiek (bv. astma, allergie, lui oog) 
- (Hoog-)begaafdheid 

In de groepssituatie is er echter sprake van de som der individuen. Als in een groep meerdere 
leerlingen met enkelvoudige problematiek zitten kan de groep of de leerkracht dat ervaren als 
meervoudige problematiek, waardoor het niet mogelijk is om nog meer leerlingen op te nemen 
in die groep. 

De volgende ondersteuningsbehoeften worden per individueel geval bekeken. Ingeschat dient te 
worden in hoeverre er voldoende deskundigheid aanwezig is binnen de Mariaschool om aan de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen of dat er een meer passende plek voor de 
leerling gevonden dient te worden. Het betreft de volgende ondersteuningsbehoeften: 

- ODD 
- Blindheid 
- Slechthorendheid in combinatie met spraak- taalproblematiek 
- Verstandelijke beperking of handicap 
- Hoogbegaafdheid in combinatie met andere problematiek (twice exceptional) 
- Reactieve hechtingsstoornis 
- Gilles de la Tourettestoornis, mits de uitingen (beheersing tics, scheldwoorden) beperkt 

zijn en het proces in de klas niet te veel verstoren 
- PTSS/ dissociatiestoornis, waarbij sprake is van externe psychologische hulp 
- Leerlingen die meervoudige problematieken hebben (co-morbiditeit) 
- Epilepsie 
- Zwaardere fysieke problematiek 

 
Leerlingen die niet bij ons op school terecht kunnen zijn: 

- leerlingen die wat betreft capaciteiten of gedrag niet in staat zijn om zelfstandig aan het 
groepsonderwijs op onze school deel te nemen; 

- leerlingen die zoveel lichamelijke verzorging nodig hebben, dat wij dat binnen onze 
school niet kunnen organiseren; 

- leerlingen die onderwijsbehoeften hebben waaraan wij redelijkerwijs niet aan kunnen 
voldoen, omdat het een onevenredige inzet en/of organisatie van mensen of middelen 
zou vragen van de school; 

- leerlingen die een gevaar of risico vormen voor de veiligheid voor zichzelf of voor ande-
ren; 

- leerlingen die vanwege hun onderwijsbehoeften of ontwikkelingsvragen aangewezen zijn 
op een vorm van gespecialiseerd onderwijs of aangewezen zijn op residentiële plaatsing. 
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4. Protocollen 
De afspraken omtrent de leerlingenzorg zijn vastgelegd in protocollen. De protocollen zijn voor 
iedere leerkracht toegankelijk en te vinden op de server. Jaarlijks worden de protocollen door-
genomen en indien noodzakelijk herzien.  
We kennen de volgende protocollen die betrekking hebben op de leerlingenzorg en de dagelijkse 
kwaliteit van ons onderwijs: 

- Het zorgplan met daarin diverse andere protocollen, zoals dyslexieprotocol en afname 
Cito-toetsen 

- Het pestprotocol 
- Het protocol afname Cito-toetsen 
- Het protocol inschrijven van nieuwe leerlingen 
- Het protocol medisch handelen 
- Meldcode kindermishandeling (landelijk model) 
- Risico-inventarisaties (landelijk model) 
- Het protocol voor overlijden/rouwverwerking 

5. Ambities en doelen 
Ambities voor de periode 2021-2025 en concrete doelen komend schooljaar 
Ambities voor 2021-2025 - Deze zijn terug te vinden in het jaarplan dat ieder jaar ge-

maakt wordt met het gehele team. 
- Stuurgroepen hebben een goede invulling gekregen en het 

beleid wordt geborgd door de aanjagers 
- De subsidies worden op een efficiënte manier ingevuld en ge-

borgd. 
 

Schooljaar 2021-2022 - Iedere stuurgroep heeft een aanjager. 
- De aanjagers hebben hun functieomschrijving uitgewerkt. 
- De stuurgroepen verwerken hun plan in het jaarplan. Dit jaar-

plan is dan ook een levend document en wordt tweemaande-
lijks geëvalueerd en bijgesteld door de aanjager i.s.m. de 
stuurgroep. 

- Het inzetten van de subsidies wordt goed gemonitord en ge-
borgd. 

- Verder uitzetten mogelijkheden communicatiesysteem Social 
Schools. 

- Diverse protocollen worden herzien en herschreven. 
- Zorgplan wordt geactualiseerd naar de veranderende situatie. 

 

6. Zorgplicht 
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra onderwijs-en 
ondersteuningsbehoeften passend onderwijs kan bieden, eventueel met de inzet van extra on-
dersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Soms is vooraf niet duidelijk of en zo ja welke 
onderwijs-en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na 
schriftelijke aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s)de tijd om te onderzoeken welke onder-
wijs-en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en of de school passend onderwijs kan bie-
den. De periode van zes weken kan eenmalig met vier weken worden verlengd. Dit moet wel 
aan de ouders worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning niet bieden, dan 
zoekt zij samen met ouders naar een passende plek op een andere school. Het samenwerkings-
verband kan hierin ondersteunen, maar de schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk.  
 
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere 
school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen 
wal en schip valt. Een school kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat 
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de school een consequent en transparant toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag 
van de (bijzondere) school niet erkennen, is dit grond voor weigering. Het toelatingsbeleid van 
scholen is niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen in het werkgebied is dui-
delijk hoe scholen omgaan met het toelaten van leerlingen. In werkgebieden waar sprake is van 
plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren scholen actief overleg om dit geza-
menlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt. Mocht blijken dat scholen/school-
besturen onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan spreken schooldirecteuren elkaar 
hier actief op aan. In laatste instantie kan de directeur van het samenwerkingsverband met 
schoolbesturen in gesprek gaan en eventueel besluiten het bestuur van het samenwerkingsver-
band maatregelen voor te stellen. Bij tussentijdse schoolwisseling van leerlingen hebben scholen 
altijd contact met elkaar voor zij een leerling van een andere school aannemen en vindt er na 
toestemming van ouders/verzorgers uitwisseling middels een onderwijskundig rapport (OKR) 
plaats. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de zorgplicht mogelijk van toepas-
sing is, maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of S(B)O -BAO, situaties van 
onvrede bij ouders, etc.). 

7. Financiën basisondersteuning   
Elke school ontvangt een geldbedrag ter versterking van de basisondersteuning inclusief inter-
venties. Dit bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en toegekend. Het bestaat uit een vaste 
voet per zelfstandige schoollocatie en een bedrag per leerling.   
  

8.  Ontwikkeling en evaluatie   
Op de Mariaschool wordt gewerkt met een ‘levend’ jaarplan, d.w.z. dat deze tweemaandelijks 
wordt aangevuld en bijgesteld. 10x Per jaar zijn er inspiratiesessies waarin de verschillende 
stuurgroepen de stand van zaken doornemen en/of trainingen organiseren. 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt jaarlijks geëvalueerd in de periode mei-juni. 
  
 


