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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel (SOP) geeft ouders en externen inzicht in de manier waarop we de zorgstructuur in onze
school hebben ingericht.

Het geeft een beeld van de kwaliteit van onze school. We beschrijven welke (extra) ondersteuning onze school kan
bieden. We houden hierbij rekening met zowel de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de individuele
leerlingen als wat er mogelijk is binnen de groep.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 41616

Bevoegd gezag Stichting Openbaar Primair Onderw. Apeldoorn

College van Bestuur Jan Paul ten Brink en Frederique Oolbekkink

Adres + nr: 2e Wormenseweg 80

Postcode + plaats: 7301 GB Apeldoorn

E-mail info@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5393750

Website www.leerplein055.nl

Gegevens van de school

Brinnummer 17RQ

Schoolnaam Openbare Basisschool De Eendracht

Directeur Maurits Peverelli

Adres Beeklustweg 41- 43

Postcode + Plaats 7335 JC Apeldoorn

E-mailadres eendracht@leerplein055.nl

Telefoonnummer 055-5331876

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  SWV Passend Onderwijs Apeldoorn

Datum vaststelling SOP:  21 maart 2022

3 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

3.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Obs De Eendracht is een fijne school middenin een woonwijk in Zuidwest Apeldoorn. Met veel aandacht voor een
goede sfeer en een focus op kwalitatief goed onderwijs krijgen onze kinderen alle ruimte zich te ontwikkelen. Daarbij
trekken we samen op met ouders, die nauw betrokken zijn met de school. De Eendracht is ook een sportieve school
en actief deelnemer aan de schoolsporttoernooien op de woensdagmiddag.

Wij werken samen met Small Steps die voor- en naschool schoolse opvang op school verzorgt.
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De Eendracht is onderdeel van Leerplein055. We hanteren op school het leerstofjaarklassen systeem en werken met
nieuwe methodes. Onze instructielessen worden gegeven volgend het EDI model, waarin we gedifferentieerd werken.
Leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften kunnen in aanmerking komen voor een arrangement van
bijvoorbeeld Kentalis, wanneer er sprake is van een ernstig spraak/taalprobleem of arrangementen vanuit het
Samenwerkingsverband zoals een EO of EO+. (extra ondersteuning). 

De interne zorgroute hebben we geborgd in een kwaliteitskaart 'Zicht op Ontwikkeling' (OP2). Daarnaast is er een
aanvullende OP2 kaart waarin  de interne zorgstructuur is vastgelegd.

Bijlagen

1. Interne zorgstructuur

3.2 Ondersteuningsniveaus

Basisschool De Eendracht werkt met de verschillende ondersteuningsniveaus. 
Deze zijn uitgewerkt in de ondersteuningsniveau 1a, 1b, 2, 3 en 4 
Ondersteuningsniveaus 1a, 1b en 2 vallen onder de basisondersteuning.
Ondersteuningsniveau 3 valt onder de extra ondersteuning. 
Ondersteuningsniveau 4 onder intensieve ondersteuning.

Hieronder een uitwerking van de verschillende ondersteuningsniveaus.
Deze uitwerking is ook opgenomen in  onze Kwaliteitskaart OP2 'Zicht op ontwikkeling' 

Ondersteungsniveau 1a (ON 1a) Goed lesgeven
Ondersteuningsniveau 1 a is goed lesgeven aan alle leerlingen waarbij gebruik gemaakt wordt van goede instructie,
effectief gebruik van methodes/materialen, voldoende leertijd, afstemming en goed klassenmanagment. De leerkracht
geeft groepsinstructie met daarin een eventuele verlenging van de algemene instructie voor de leerlingen die de
groepsinstructie nog niet voldoende hebben begrepen. Dit is niet vastgelegd in de plannen, maar zet de leerkracht in
n.a.v controle van begrip (bijvoorbeeld) de wisbordjes. De leerkracht geeft verkorte instructie aan de kinderen die de
verkorte uitleg nodig hebben en daarna zelfstandig aan het werk kunnen gaan.

Ondersteuningsniveau 1b (ON 1b) Extra begeleiding in de klas
Ondersteuningsniveau 1b valt onder ondersteuningsniveau 1. Dit zijn de leerlingen die geplande verlengde instructie
krijgen na de basisles en is vemeld in de weekplanning van de leerkracht. De leerkracht heeft wel n.a.v het controle
van begrip (CvB) gecheckt of de leerling deze verlengde instructie nog nodig heeft. Een verlengde instructie is niet
hetzelfde als het herhalen van de groepsinstructie of de begeleide inoefening. In de verlengde instructie past de
leerkracht de instructie aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vindt plaats tijdens de reguliere lestijd.
Tevens kunnen er specifieke interventies uitgevoerd zoals het werken met een timetimer, studdybuddy,
wiebelkussen, beertjes van Meichenbaum enz. voor leerlingen met onderwijsbehoeften t.a.v taakgerichtheid.

Ondersteuningsniveau 2 (ON2) Specifieke begeleiding
Als een leerling onvoldoende profiteert van bovenstaande aanbod, wordt extra tijd in het rooster ingezet om volgens
een plan te werken aan de hiaten. Deze tijd komt bovenop de reguliere lestijd en de instructie wordt indien mogelijk
door de eigen leerkracht gedaan. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van lichte ondersteuning,
onderwijsassistent of een expert binnen de school.
De begeleiding kan in of buiten de klas plaatsvinden.

Ondersteuningsniveau 3 (ON3) Extra (individuele) ondersteuning
Inzet (externe) expertise, bespreking met samenwerkingsverband-Kernteam. Hier wordt besloten welke individuele
interventie het best passend is voor de leerling, aanvraag bijv. inzet extra middelen EO, EO+,, KI (korte interventie).

Ondersteuningsniveau 4 (ON 4) Intensieve ondersteuning
De school is ondanks al deze inzet handelingsverlegen, er wordt een TLV (toelaatbaarheidverklaring) bij het het SWV
aangevraagd, voor een passende school die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

4 Kenmerken van de leerlingpopulatie

4.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2021

In het schooljaar 21-22, is de schoolweging van De Eendracht 31,39. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In
de onderbouw zien we de afgelopen jaren een beperkte toename van leerlingen met een NT2 achtergrond.

KENMERKEN SCHOOLPOPULATIE   Eendracht               Landelijk Gemiddelde

 bron: NCO - schooljaar 2020-21  - jaargang 3 t/m 8 

   

Lln. met niet-westerse migratie achtergrond 10% 18%

Lln. met ouders met laag inkomen 13% 21%

Lln. uit één ouder gezin 18% 17%

Lln die bijdragen aan schoolgewicht 13% 10%

Uit de kenmerken van onze schoolpopulatie in vergelijking met het landelijk gemiddelde, zien we dat de school relatief
weinig kinderen met een niet-westerse migratie achtergrond heeft. Hetzelfde geldt voor ouders met een laag inkomen.

Wat betreft kinderen afkomstig van een één ouder gezin, zit de school op het landelijk gemiddelde.

Daarentegen heeft de school een licht hoger percentage leerlingen die bijdragen aan schoolgewicht.

Welke conclusie kunnen we uit bovenstaande informatie trekken voor ons aanbod?

De populatie van onze school is niet zodanig afwijkend van het landelijke gemiddelde, dat er ander aanbod nodig is,
dan de reguliere landelijk erkende methodes.
Sinds het schooljaar 18-19, steken preventief in op het fonemisch bewustzijn en geletterdheid vanaf groep 2 middels
het programma BOUW! Dit is bedoeld voor de leerlingen die vanuit observatie en protocol dyslexie dreigen achter te
blijven op deze vaardigheden. Op dit moment kijken we naar de toevoegde waarde van het programma LOGO3000
bij de groepen 1-2 om de woordenschat bij de jonge kinderen uit te breiden.

5 Kengetallen

5.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op De Eendracht in schooljaar 2021-2022 

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 28 2 14

2 33 2 16,5

3 21 1 21

4 39 2 19,5

5 25 1 25

6 32 1 32

7 27 1 27

8 36 2 18

Totaal 241 11 21,9
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Analyse en conclusies

Aan het einde van ieder schooljaar worden al onze lokalen gebruikt voor een groep. Dankzij de beschikbare NPO
(corona) middelen konden we in het schooljaar 20-21 werken met relatief kleine klassen. Het gemiddelde
leerlingenaantal bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 bedroeg iets minder dan 22 lln. per groep. De school
heeft dit jaar drie kleutergroepen: groep 0-1 en groep 1/2 en groep 2. In jan' 22 zijn de oudste leerlingen uit groep
1 overgeplaatst naar groep 1/2, zodat er ruimte is voor de instroom van de 4 jarigen in de 2e helft van het
schooljaar.

Het schooljaar 2022-23 starten we met 10 groepen waarvan drie kleutergroepen 1-2. De instromende 4 jarigen
worden gelijkmatig verdeeld over de kleutergroepen. Gelet op het grote aantal aanmeldingen, zal er in de 2e helft
van het schooljaar zeer waarschijnlijk een 4e kleutergroep bijkomen.

De Eendracht heeft stabiele instroom en vrij constant leerlingenaantal. De school heeft ruimte voor 11 groepen,
die aan het einde van elk schooljaar volledig bezet zijn.

Leerlingenaantallen in de afgelopen 5 schooljaren - peildatum 1 okt.

2017: 236 lln.

2018: 228 lln.

2019: 224 lln.

2020: 241 lln.

2021: 241 lln.

5.2 Schoolweging

De schoolweging is een indicator voor de verwachte opbrengsten. De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de
gemiddelde schoolweging van scholen over de laatste drie jaar. De schoolweging van alle Nederlandse scholen ligt
tussen de 20 en de 40. De gem. schoolweging van de Eendracht over deze periode bedraagt 31,2. 

De schoolweging wordt berekend door het CBS en is gebaseerd op de volgende kenmerken:

* Opleidingsniveau van de ouders;
* Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders van de school;
* Het land van herkomst van de ouders;
* De verblijfsduur van de moeder in Nederland;
* Het percentage ouders in de schuldsanering.

Het spreidingsgetal neemt in de afgelopen drie jaar toe van 5,81 naar 6,14.  

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 31,39 31-32 6,14 31,21 
18/19 - 20/21

31-32 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 31,22 31-32 5,99

2018 / 2019 31,02 31-32 5,81

Analyse en conclusies

De toename van het spreidingsgetal betekent dat de leerlingenpopulatie van onze school wat minder homogeen
is dan 2 jaar geleden. Het gaat echter maar om een kleine toename, waardoor er nog niet van een trend
gesproken kan worden.

Hetzelfde kan gezegd worden van de schoolweging. Ook hier zien we een hele lichte toename. De schoolweging
van 31,39 van de Eendracht is licht boven het Nederlands gemiddelde van 30.
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5.3 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

Norm '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen leerjaar 3 25 26 40 18

Aantal kleutergroepverlenging 4 0 2 1

% Kleutergroepverlenging 12% 16% 0% 5% 5,6%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 174 175 191 179

Aantal doublures leerjaar 3-8 4 1 4 6

% Doublures leerjaar 3-8 2,3% 0,6% 2,1% 3,4%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 2,77% 1,43% 1,37% 2,7%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 227 223 238 240

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 2 4 4 6

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 0,9% 1,8% 1,7% 2,5%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 1 1 1

Analyse en conclusies

De afgelopen jaren zit school onder de gestelde norm op zowel kleuterverlenging als op doublures in de groepen
3-8. De school scoort hier dus voldoende.

5.4 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Openbare Basisschool De Eendracht

Ondersteunings Profiel 2021-2022 7



Uitstroom

Reden van uitschrijving '18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op
school

227 223 238 240

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

31 22 37 36

Zij-uitstroom Andere basisschool 6 5 6 5

Zij-uitstroom Anders 1 0 0 0

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 2 0 0 1

Zij-uitstroom Verhuizing 1 1 1 0

Zij-uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

0 1 0 0

TOTAAL 41 29 44 42

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2021 / 2022

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - - 36

Zij-uitstroom Andere basisschool 1 3 - - - - 1 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs - - - - - - 1 -

TOTAAL 1 3 0 0 0 0 2 36

5.5 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont dat er de afgelopen jaren geen thuiszitters zijn geweest op onze school.

Thuiszitters

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 227 223 238 240

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

5.6 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Onderstaand overzicht toont de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) over de laatste 4 schooljaren. Het
betreft leerlingen die extra ondersteuning in de vorm van een arrangement ontvangen. De arrangementen vanuit het
SWV kunnen in de vorm van een EO of EO+ gegeven worden. Ook zijn er arrangement vanuit Kentalis mogelijk
indien er sprake is van ernstige spraak-taalproblemen.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'18-'19 '19-'20 '20-'21 '21-'22

Aantal leerlingen op school 227 223 238 240

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 2 2 2 2

Analyse en conclusies

De toegekende arrangementen zijn van het SWV en Kentalis. 
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

5.7 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

'19-'20 '20-'21 '21-'22

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 31 31,2 -

Schoolwegingscategorie 30-31 31-32 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 0 / 0 37 / 37 0 / 0

Aantal leerlingen ontheffing 0 0 0

Score 0 531,6 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen - 94,6% -

1F Taalverzorging - 97,3% -

1F Rekenen - 86,5% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen - 56,8% -

2F Taalverzorging - 37,8% -

1S Rekenen - 29,7% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 97% 95,5%

1S/2F - gem. van 3 jaar 61,1% 54%

Analyse en conclusies

In het schooljaar 2019-20 is er vanwege de coronapandemie landelijk geen eindcito afgenomen bij groep 8
leerlingen.

Bovenstaande tabel laat zien dat onze school op zowel 1 F als 2F/1S niveau een voldoende scoort op het 3 jrs
gemiddelde t.a.v. de landelijke gestelde referentie niveaus. (Rekenen, Taalverzorging en Lezen). 

Onze schoolambitie is een 100% score op 1F niveau op alle onderdelen te halen.

Op 2F/1S niveau hebben we de volgende schoolnormen:

Rekenen:           50%

Taalverzorging:  70%

Lezen:                80%

6 Voorzieningen

6.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

Fysieke voorzieningen
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'21-'22

Bredere gangen (i.r.t. het aantal leerlingen)

Rolstoeltoegankelijk

TOTAAL 0

Analyse en conclusies

Wanneer een leerling rolstoelafhankelijk is, kan hij/zij de school bezoeken. De school beschikt over een invalide
toilet. Waar nodig kunnen aanvullende aanpassingen worden overwogen om de leerling het onderwijsaanbod op
school te laten volgen.

6.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Op stichtingsniveau "Groep 9" voor (meer/hoog)begaafde kinderen.
BSO

7 Personeel

7.1 Specialismen

Op basisschool De Eendracht zijn de volgende specialisten werkzaam:
intern begeleider
taalcoördinator
ICT coördinator. 
coördinator sociaal emotionele ontwikkeling
specialist jonge kind i.o.
gedragsspecialist i.o.
vakleerkracht bewegingsonderwijs 
coördinator stagiaires.

8 Toelating van leerlingen

8.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is minimaal 3 jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
3. Indien de leerling van een andere school komt, dient de school een onderwijskundig rapport van de vorige school

digitaal te ontvangen (OSO)
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is volledig ingevuld en ingeleverd bij de directie.
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouder(s)/verzorger(s)

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school kan niet voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en kan dus geen

passend onderwijs verzorgen

Ook bij kinderen die als zij instromer aangemeld worden zal naar bovenstaande criteria gekeken worden. Om een zo
compleet mogelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften, zal er in alle gevallen contact worden opgenomen met
de school van vertrek. Vervolgens wordt er een weloverwogen keuze gemaakt, waarbij het belang van de leerling en
de mogelijkheden van de groep en de school worden meegewogen. 
Tussen de schoolbesturen van Apeldoorn geldt de afspraak dat overstapmomenten van leerlingen naar een andere
school beperkt worden tot instroom direct na de kerstvakantie of of de eerste schooldag.
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Voor overname van leerlingen van scholen binnen de gemeente Apeldoorn wordt een protocol gehanteerd. Zie
bijlage. 

Bijlagen

1. Overname leerlingen BO

9 Extra ondersteuning

9.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en ook extra ondersteuning. Indien er ondersteuning nodig is die buiten de
basisondersteuning valt en wij daarvoor middelen ontvangen, kunnen wij wanneer hiervoor nog ruimte is, onze eigen
ondersteuners inzetten. 

De extra ondersteuning kan op onze school de volgende vormen hebben:.  

De eigen groepsleerkracht verzorgt de extra ondersteuning
Pre-teaching of verlengde instructie
Een onderwijsassistent verzorgt de extra ondersteuning buiten de groep onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht.

Op schoolniveau is er expertise op het gebied van dyslexie, autisme, Nederlands als tweede taal (NT2),
Taalontwikkelingsstoornis (TOS), (hoog) begaafdheid. 

9.2 Extra ondersteuning vanuit het SWV

Soms is er meer ondersteuning nodig. Wij overleggen in dit geval met de gedragswetenschapper van het
Samenwerkingsverband (SWV) of dit binnen onze school te realiseren is. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag
wordt afgestemd welke begeleiding nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

een korte interventie (KI)
advies van een specialist (extra ondersteuning, EO)
advies van een specialist en begeleiding van de leerling (EO+)

10 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

10.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

Ons uitgangspunt is dat, in beginsel, alle kinderen welkom zijn op onze school. Echter er zijn grenzen aan de extra
ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan
wij kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders en betrekken we waar nodig het SWV en andere
betrokken externen. 

Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen de veiligheid in de groep en voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
4. Leerlingen die dusdanig veel begeleiding/aandacht nodig hebben m.b.t. hun leren en gedrag, dat dit ten koste

gaat van de aandacht en ondersteuning aan de medeleerlingen en de leerkracht zelf. 

Naast bovenstaande kind-gerelateerde kenmerken, speelt de reeds aanwezige zorg, veiligheid en groepsgrootte mee
in de overweging om een kind al dan niet toe te laten. 

Bij leerlingen die i.v.m. verhuizing of als zij- instromer aangemeld worden, zal er altijd contact met de school van
vertrek worden opgenomen om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en om te
bekijken of wij bij deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kunnen aansluiten. Meestal zal de intern begeleider
de persoon zijn die contact opneemt met de vertrekkende school om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen.
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Protocol overname van leerlingen tussen basisscholen in Apeldoorn 
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Versie: januari 2018 1.5 

 
Legenda : LS= Leverende school / OS= Ontvangende school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder/verzorger verzoekt tot inschrijving 

van leerling bij OS 

OS vraagt of ouder/verzorger de LS reeds op 

de hoogte heeft gesteld van de nieuwe 

schoolkeuze. Zo niet, dan vraagt de OS de 

ouder dit alsnog te doen en is het aan de OS 

en de ouder of zij in gesprek gaan. 

OS stelt de ouder op de hoogte van het feit 

dat zij contact zal zoeken met de LS. OS 

informeert ouders/verzorgers tevens over 

verdere procedure en bijbehorend tijdspad. 

Scenario 1 

Er is geen sprake van 

zorg bij/rondom de 

leerling 

 

De OS kan wel passend 

onderwijs bieden 

 

Bijv. bij verhuizing of 

keuze voor ander 

onderwijsconcept 

 

 

Bij zorg bij/rondom de leerling:  
De Intern begeleiders van LS en OS hebben mondeling contact. Ouders worden geïnformeerd 
over het feit dat de LS en OS relevante gegevens uitwisselen. Uitwisseling van deze gegevens 
is voorwaardelijk om tot een zorgvuldige afweging en overstap tussen LS en OS te komen. 
Ouders geven hiervoor schriftelijk hun goedkeuring (bij voorkeur middels bijlage 1) 

 
 

De directies van LS en de 

OS hebben mondeling 

contact. 

Scenario 3 

Er is wel sprake van zorg 

bij/rondom de leerling. 

 

 

De OS kan geen passend 

onderwijs bieden.  

Scenario 2b 

Er is wel sprake van zorg 

bij/rondom de leerling.  

 

Er zijn in dit kader 

gesprekken gaande met 

het MDO en/of is er 

sprake van een TLV voor 

het SBO/SO 

Scenario 2a 

Er is wel sprake van 

zorg bij / rondom de 

leerling 

 

De OS kan wel 

passend onderwijs 

bieden 

 

De OS zal niet overgaan tot inschrijving van de leerling. 

 

Dit besluit zal door de OS, voorzien van argumenten, 

mondeling  aan ouders/verzorgers worden medegedeeld. 

OS zorgt voor een schriftelijke bevestiging. 

 

Het bevoegd gezag van de LS behoudt haar zorgplicht 

aangaande deze leerling. 

OS kan in deze fase een gewenste 

inschrijving weigeren obv : 

 

- het reeds aanwezige maximale 

leerlingenaantal in de groep 

- de reeds aanwezige zorgzwaarte in 

de groep 

- het niet onderschrijven van de 

identiteit of onderwijskundig concept 

van de school door de 

ouders/verzorgers 

- Onredelijkheid of niet bereid zijn tot 

gesprek met LS in het geval van een 

conflict. 

De OS zal overgaan tot inschrijving van de leerling.  

 

Scenario 1: LS en OS zorgen voor warme/koude overdracht, 

bij voorkeur met ouders/verzorgers 

 

Scenario 2: LS en OS zorgen voor warme overdracht mét 

ouders/verzorgers. 

 

In onderling overleg tussen LS en OS kan de leerling één of 

meerdere dagdelen proefdraaien. 

De LS en OS zorgen voor een tijdige uitwisseling middels 

BRON/ leerlingadministratiesysteem 

 

 

 

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid tot het starten 

van een bezwaarprocedure. 

M
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Bij een conflict tussen 

ouders en LS : directie LS 

neemt initiatief om in 

gesprek te gaan om tot 

een oplossing te komen. 

Eventueel aanwezigheid 

directeur/directie OS 

gewenst. 
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Protocol overname van leerlingen tussen basisscholen in Apeldoorn 
 

 
Uit onderzoek blijkt dat wisselen van school de leerprestaties niet ten goede komt. Daarom hebben 
de Apeldoornse schoolbesturen, Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep, 
besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken.  
 
We zetten de regels en afspraken graag voor u op een rij. 
Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

 u verhuist 

 er sprake is van een onoplosbaar conflict 

 de school de zorg niet meer kan leveren 

 uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen 
 

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan, onze voorkeur gaat dan uit naar een 
overstap aan het einde van het schooljaar.  
 
Door dit protocol in de schoolgidsen van de scholen op te nemen wordt ouders en scholen 
nadrukkelijk verzocht dit protocol actief na te komen. 
 

1) Indien bij een verhuizing een andere school gezocht moet worden, zoekt de ouder een 
nieuwe school en gaat op kennismakingsbezoek. De LS wordt op de hoogte gesteld van de 
schoolkeuze van de ouder. De LS en de OS zullen de nodige informatie uitwisselen en samen 
met de ouder bepalen wanneer de overstap wenselijk is.  
 

2) Bij iedere andere reden voor een overstap geldt een periode van in principe vier 
schoolweken vanaf het eerste contact met de OS. De OS en LS hebben eerst overleg, waarin 
alle aspecten worden besproken. Dit wordt door de OS aan de ouders meegedeeld.  Als er bij 
de OS en LS twijfel bestaat over de meerwaarde van de overstap voor het kind, wordt dit aan 
de ouders teruggekoppeld. Pas daarna volgt besluit tot aanname of weigering. Bij aanname 
volgt het kennismakingsgesprek. 

 
3) Indien tussen het eerste contact op de OS en de melding van de ouders op de LS meer dan 

vier weken zit, gaat de periode van vier weken opnieuw in. 
 

4) Daar waar bij de LS een zorgvraag in het geding is, wordt eerst het volledige dossier tussen 
de Intern Begeleiders besproken en vastgesteld dat overplaatsing voor de betreffende 
leerling een toegevoegde waarde heeft. De ouders worden hierover door de LS 
geïnformeerd. Indien de OS besluit dat de overplaatsing voor het kind geen toegevoegde 
waarde heeft of de school kan de gewenste zorg niet leveren, dan kan de OS besluiten dat de 
overplaatsing niet doorgaat. De ouders worden hiervan door de OS met argumenten op de 
hoogte gesteld. 
 

In eerste instantie gaat het erom dat we vanuit gezond verstand en vanuit het belang voor het 
kind zoeken naar de beste plek van onderwijs voor het kind. Wanneer dit naar tevredenheid is 
van scholen en ouders/verzorgers, kan het protocol gebruikt worden als richtlijn. 



Protocol overname van leerlingen tussen basisscholen in Apeldoorn 
 

 

 3 

5) Indien het kind wordt aangenomen kan het een aantal dagdelen wennen op de OS. Voor het 
wennen maken beide scholen onderling goede afspraken.  De OS meldt de inschrijving 
schriftelijk aan de LS.  
 

6) De LS verstrekt de nodige informatie over leervorderingen, resultaten van toetsen, 
handelingsplannen, etc. aan de OS (onderwijskundig rapport). De ouders worden hierover 
door de LS geïnformeerd.  
De LS stuurt bericht van uitschrijving aan de OS.  
 

7) Indien er sprake is van een plaatsing op SBO of SVO  kan een leerling niet overstappen, 
behalve wanneer in onderling overleg tussen het samenwerkingsverband, de LS, OS en de 
ouders wordt geconstateerd dat de overstap een minstens even goed alternatief biedt. De 
eindbeslissing hiervoor ligt bij de OS, wat betreft het geven van de ruimte voor toelating. 
 

8) In geval van zeer specifieke zorg die wel op de OS, maar niet op de LS kan worden geboden, 
kan een school actief werken aan een verwijzing naar een andere (basis)school. In dat geval 
gelden bovenstaande afspraken niet en gaat de wet op het passend onderwijs in werking. Die 
wet zegt: “De LS heeft zorgplicht en, wanneer de LS de zorg niet kan bieden, ouders binnen 
10 weken een andere plek aangeboden moeten krijgen; dat kan BO, SBO of SO zijn.”  
Wanneer ouders het met de LS niet eens zijn, is een onafhankelijk onderzoeksrapport naar 
de mogelijkheden, het gedrag en/of capaciteiten van het kind nodig om uitsluitsel te bieden.  
Zie verder ook ‘Protocol Passend Onderwijs’. 
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Bijlage 1: Toestemmingsformulier informatiedeling 
 
 
 
 
Hierbij verklaren de ouders/verzorgers van : _____________________________________ 
 
 
met geboortedatum    : _____________________________________ 
    
 
 
toestemming te verlenen aan  
 
 
schoolnaam 1     : _____________________________________ 
 
 
om alle relevante informatie rondom de reeds geboden en gewenste noodzakelijke zorg betreffende 
uw kind te delen met 
 
 
schoolnaam 2     : _____________________________________ 
 
 
Zodoende wordt laatstgenoemde school in staat gesteld te komen tot een zorgvuldige afweging 
inzake de door u gewenste overstap van uw kind naar deze school. Er zal uiteraard zorgvuldig 
worden omgegaan met deze gegevens. Indien uw kind onverhoopt niet zal worden ingeschreven bij 
de school van uw keuze, zal deze de betreffende gegevens binnen een termijn van twee weken 
retourneren naar de school waar uw kind nu staat ingeschreven of zal deze binnen dezelfde termijn 
vernietigen.  
 
 
Datum:        Datum: 
 
Ouder/verzorger 1      Ouder/verzorger 2 
 
 
Naam:        Naam:  
 
 
 
 
Handtekening:       Handtekening: 
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                                   Interne zorgstructuur OBS De Eendracht 
  

 :  aanvulling op kwaliteitskaart OP2 

School : OBS De Eendracht 

Verantwoordelijke : Directie en intern Begeleider   

Datum : 25-3-2022 

Geëvalueerd  :  
 

Doel: Doelgericht en planmatig werken aan opbrengstgericht- en passend onderwijs, zodat onze leerlingen een ononderbroken 

ontwikkeling kunnen doorlopen. 

Basiskwaliteit 
 
De school volgt de ontwikkeling van de kinderen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. 
 
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het 
onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets) informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig voor de 
kennisgebieden van taal en rekenen/wiskunde met behulp van genormeerde toetsen. Voor het verzamelen en vastleggen van 
de (toets)informatie gebruikt de school een leerlingvolgsysteem. De school vergelijkt de informatie met de verwachte 
ontwikkeling van de leerling. Dit maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel de 
groepen als de individuele leerlingen. Het stelt de school in staat zorg te dragen voor de ontwikkeling en begeleiding van de 
voortgang. De school waarborgt daarmee voor leerlingen de ononderbroken ontwikkeling en voortgang daarin en heeft daarbij 
oog voor de bevordering van gelijke kansen. De school informeert de ouders regelmatig over de ontwikkeling en vorderingen 
van hun kind. 
 
Wanneer een groep of individuele leerling niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseren we waar de 
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we wat er nodig is om op eventuele 
achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van de leerlingen in te spelen. We bieden de begeleiding vervolgens 
gestructureerd aan. Waar nodig betrekken we het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding 
van de leerlingen. 
De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zijn nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. De 
school besteedt op een structurele herkenbare manier aandacht aan het bestrijden van (taal) achterstanden. 
 
In het Schoolondersteuningsprofiel  (SOP) beschrijven we wat we onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen 
de school kan bieden. In het SOP beschrijven we hoe we het onderwijs afstemmen op de leerlingenbehoeftes. We registreren de 
zorg in een ontwikkelingsperspectief (OPP), welke wordt uitgewisseld met het ROD. De inhoud en uitvoering van het OPP wordt 
minimaal eenmaal per schooljaar met de ouders geëvalueerd. De school vervult de zorgplicht passend onderwijs. Wanneer de 
school extra ondersteuning voor een leerling niet kan bieden, zoeken we in samenwerking met ouders en zo nodig het 
samenwerkingsverband een passende onderwijsplek 

 

Interne zorgstructuur 
 
Op De Eendracht willen we de kinderen zo goed mogelijk volgen en vanuit observaties en analyses aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de groep en de leerlingen. Dit kan zowel op cognitief gebied, gedrag en de sociaal emotionele 
ontwikkeling zijn. Om de groep en leerlingen te volgen, werken we handelingsgericht (HGW) maar ook Opbrengst gericht 
(OGW). 
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Wat is opbrengstgericht werken? (OGW) 
Bij OGW werken leerkrachten op basis van de verzamelde leeropbrengsten planmatig en resultaatgericht aan het verhogen van 
de opbrengsten waarbij vooraf een norm wordt vastgesteld. Wij kiezen er bewust voor om doelen te stellen en elke periode te 
kijken hoe de school als geheel en de afzonderlijke groepen presteren ten opzichte van de landelijke normen. OGW legt dus het 
accent  op de leeropbrengsten op groeps- en schoolniveau en het onderwijskundig handelen van de leerkracht op basis van deze 
opbrengsten (datafeedback).  
Instrumenten die wij gebruiken om OGW vorm te geven zijn: trendanalyses en het stellen van (ambitieuze) doelen, waartegen 
de behaalde opbrengsten afgezet worden.  
 
Wat is handelingsgericht werken? (HGW) 
HGW geeft handvatten om het onderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De volgende vragen 
komen bij HGW aan de orde: Hoe bevorderen we het schoolplezier, welbevinden, motivatie, leeropbrengsten, sociale 
competenties en een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs? Hieronder volgen de zeven uitgangspunten van 
handelingsgericht werken. 
1. HGW is doelgericht. De leerkracht formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel 
functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte- als lange termijndoelen.  
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. We beschrijven 
per kind de ondersteuningsbehoeften in ons leerlingvolgsysteem. 
3. Onderwijsbehoeften staan centraal. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging. In ons leerlingvolgsysteem beschrijven 
we per leerling de belemmerde-en stimulerende factoren.  
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe. 
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.  
6. De betrokkenen werken constructief samen. 
7. De werkwijze is systematisch. 
 
 
HGW cyclus 
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De HGW cyclus kent de fasen van waarnemen en evalueren, begrijpen, plannen en uitvoeren. 
 

Waarnemen en evalueren: Evalueren, verzamelen van leerlinggegevens en het analyseren ervan. Het verzamelen van de 
gegevens doen we in het verslag van de groepsbespreking. 

Begrijpen: Vervolgens benoemen we de specifieke onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Deze 
leggen we vast in notitie W &B.  

Plannen: Nieuwe doelen en aanpak worden vastgelegd in het nieuwe groepsplan. Verbeteracties worden meegenomen in de 
week-dagplanning. 

Uitvoeren:  Deze fase betreft de uitvoering van de gepande doelen. Leerkrachten houden de vorderingen uit de lessen bij in 
een logboek/weekplanning, zij observeren, houden gesprekken en nemen toetsen af. 

 
De groepsanalyse heeft als doel om een goed beeld te krijgen van waar je groep staat, welke leerdoelen wel of niet behaald zijn 
en wat er nog te doen is de komende periode. We willen weten waar mogelijke hiaten liggen en wat we daaraan kunnen doen. 
De cyclus wordt meerdere keren per schooljaar doorlopen, afhankelijk van wat nodig is om het onderwijs zo passend mogelijk te 
maken.  
 
Doelen die opgesteld worden zijn zo SMARTI mogelijk, hiermee bedoelen we. 
Specifiek: concreet, klein, overzichtelijk . Het is duidelijk wat je zien of hoort als het doel bereikt is., de criteria voor succes zijn 
helder. 
Meetbaar: Voldoende objectief vast te stellen, zodat bij de evaluatie nagegaan kan worden of het doel daadwerkelijk behaald is. 
Ambitieus en aanvaardbaar: leerkrachten, leerlingen en ouders zien het hoge doel zitten, ze zien het nut ervan in. 
Realistisch: Reële, haalbare doelen, uitdagend maar niet te hoog gegrepen gezien de mogelijkheden en beperkingen van het 
team, de leerkracht, de groep, de leerlingen en hun ouders. 
Tijdsgebonden: wanneer en voor hoe lang. Ook is een evaluatiedatum bekend. 
Inspirerend: Het doel is betekenisvol, het stimuleert hen tot creatief denken en het motiveert hen tot actie. 
 
Groepsplannen en blokplannen. 
Voor lezen en spellen werken we met groepsplannen. Deze zijn voor een periode van een half jaar opgesteld. Voor rekenen 
werken we met een blokplan, dit is gekoppeld aan de blokken van de rekenmethode en hebben daarom een kortere looptijd. In 
het groepsplan en blokplan worden de leerlingen op basis van onderwijsbehoeften n.a.v. van hun methode- en niet-methode 
toetsresultaten én observaties in de groepen geclusterd en ingedeeld in drie subgroepen. (Citotoetsen zijn hiermee niet 
leidend). 

1. De instructiegevoelige kinderen (III), die een basisinstructie krijgen volgens EDI ( afhankelijk van het doel); 
2. De instructieafhankelijke kinderen (IV/V), krijgen naast de basisinstructie ( afhankelijk van het doel) een verlengde 

instructie; 
3. De instructieonafhankelijke kinderen (I/II) die een verkorte instructie krijgen. 

 
Echter wij geven in de groep instructie volgens het EDI model waarbij we na de instructie op basis van onze observaties en 
Controle van Begrip vragen besluiten welke kinderen verlengde instructie krijgen. 
 
Er zijn drie ondersteuningsniveau. 
Ondersteuningsniveau 1: Basis aanbod aan alle kinderen->  HGW cyclus in de groep. 
Ondersteuningsniveau 2: Interne ondersteuning voor sommige leerlingen-> leerlingbespreking 
Ondersteuningsniveau 3: Extra ondersteuning voor enkele kinderen-> multidisciplinair overleg. 
Zie voor verdere uitwerking kwaliteitskaart 1 
 
Op De Eendracht maken we onderscheid tussen een kleine- en grote cyclus.  
De grote cyclus zijn de analyses n.a.v.de opbrengsten van Cito toetsen en de kleine cyclus zijn resultaten n.a.v. de methode 
toetsen. De methode toetsen worden geanalyseerd en op basis van de resultaten interventies opgesteld wanneer de leerdoelen 
niet zijn behaald. De HGW cyclus wordt steeds doorlopen. Hetzelfde geldt voor de grote cyclus. 
 
Toetskalender 
Aan het begin van het schooljaar maakt de intern begeleider de toetskalender en deelt deze met de leerkrachten. De 
toetskalender vermeldt welke toetsen er in welke groep worden afgenomen en wanneer dit plaatsvindt.  
Eveneens staat hierin vermeld wanneer de resultaten uiterlijk in het leerlingenvolgsysteem moeten worden gezet. 
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In de bijlage van de toetskalender staat informatie over o.a. het invoeren van de resultaten in Cito LOVS/ParnasSys. 
 
Document ‘Waarnemen en Begrijpen’ 
In het document Waarnemen en Begrijpen registreren we voor elke leerling de belemmerde- en stimulerende factoren, 
onderwijsbehoeften en het instructie niveau. Eveneens zijn hierin de toetsresultaten en de interventies opgenomen. 
In groep 2 worden de gegevens van de kleutertaken van het protocol dyslexie vermeld.  
 
Groepsbespreking 
Minimaal 3 keer per jaar vindt er een groepsbesprekingen plaats tussen de IB en de leerkracht. Tijdens deze bespreking volgen 
we de groep en kinderen in hun ontwikkeling. De groepsbespreking wordt door de groepsleerkracht voorbereid door het 
invullen van het gespreksformat. 
Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 zijn er jaarlijks nog twee extra besprekingen (tussen de drie groepsbesprekingen) om 
kinderen die op hun ontwikkeling achterblijven tijdig te kunnen signaleren. 
De groepsbesprekingen zijn in februari en in juni n.a.v. de cito resultaten. Rond oktober/november zijn er groepsbesprekingen 
n.a.v. de vragenlijst ZIEN!. Tijdens dit gesprek ligt de nadruk op de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid. De 
didactische ontwikkeling wordt ook besproken, indien hier aanleiding voor is. Wanneer er meer tijd nodig is om een leerling te 
bespreken, wordt er een leerbespreking gepland. Een leerlingbespreking is een gesprek bij voorkeur met ouders, leerkracht en 
Ib er. Indien mogelijk kan er expertise vanuit het SWV of andere expertise bij de gesprekken uitgenodigd worden. 
 
De groepsbespreking heeft als doel om mogelijke achterstanden en/of een ontwikkelingsvoorsprong op zowel groeps- als 
individueel niveau tijdig te signaleren en te bespreken. Zitten we nog koers? Zijn er zorgsignalen? Zijn de doelen behaald? Is het 
onderwijsaanbod nog voldoende afgestemd op de groep/leerling? 
We gebruiken vanaf groep 3 de 3.0 toetsen van Cito van lezen (DMT en AVI), begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en 
woordenschat. In groep 2 wordt t/m schooljaar 2021-2022 de toets taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. 
Tevens wordt in groep 2 kleutertaken van het dyslexie protocol afgenomen en in het document Waarnemen en Begrijpen gezet. 
In groep 1 en 2 worden de kinderen gevolgd middels de leerlijnen van ParnasSys. Alle gegevens worden tijdens de 
groepsbespreking besproken. 
 
Tijdens de groepsbespreking worden de zes elementen voor effectief onderwijs besproken. Vooraf hebben de 
groepsleerkrachten dit al in een document Verslag groepsbespreking genoteerd. 
Wat zijn de zes elementen van effectief onderwijs? 
1. Stel hoge doelen en werk doelgericht: Wordt er elke les doelgericht gewerkt? Is dit doel door elke leerling behaald? 
2. Doe de goede dingen en de dingen goed: Wordt er op school gebruik gemaakt van effectieve methoden? En zijn de sterke en 
minder sterke punten van de methode bekend? Welke keuzes zijn er gemaakt wat betreft inhoud en verwerking? 
3. Voldoende tijd: Is er voldoende tijd gereserveerd voor de basisvaardigheden? Wordt de onderwijstijd effectief besteed?  
4. Effectieve instructie: Is de instructie afgestemd op niveau, voldoende doelmatig, aansprekend, interactief en niet onnodig 
lang? Zijn de leerlijnen bekend? Zijn de leerlingen betrokken? 
5. Convergente differentiatie : Gelden de doelen in principe voor de gehele groep? Krijgen zwakkere leerlingen door middel van 
extra tijd en instructie de mogelijkheid om die doelen te behalen? Op welke wijze hebben de leerlingen die het nodig hebben 
extra tijd en instructie gekregen? 
 6. Monitoring: proactief en planmatig werken: Wordt er proactief gewerkt en formatief geëvalueerd? Met andere woorden: 
wordt er op verschillende manieren bij gehouden of leerlingen voldoende leren (tijdens de les, na methodetoetsen, etc)? Wordt 
er direct iets gedaan met deze bevindingen? 
 
Leerlingbespreking 
In een leerlingbespreking nemen de groepsleerkracht, intern begeleider bij voorkeur de ouders deel aan het gesprek. In de 
leerlingbespreking gaat het om de volgende vragen. 

• Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de doelen en de aanpak? 

• Hoe kunnen we deze leerling, leerkracht en de ouders ondersteunen?  

• Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling en hoe kunnen we aansluiten bij deze onderwijsbehoeften? 
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Multidisciplinair overleg 
In een MDO of ‘Groot overleg’ participeren naast de school, de ouders één of meer externen uit het onderwijs en/of jeugdhulp. 
Na analyse van de situatie rondom de leerling worden er afspraken gemaakt om te bekijken wat er nodig is, hoe we aan kunnen 
sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling en hoe we de doelen kunnen behalen. 
Indien nodig kan een niveau worden overgeslagen. De toepassing is dus flexibel en op maat. 
 
Schooldoelen 
Wij hebben een schoolnorm t.a.v. het minimaal percentage  I, II en III scores op de citoscores.  
 
Tevens hebben wij een schoolambitie t.a.v. het te behalen referentieniveau van onze uitstromende groep 8 leerlingen.  

• Rekenen             1F 100% -  2F 50% 

• Taalverzorging  1F 100% -  2F 60% 

• Lezen                  1F 100% -  2F 80% 
 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn er schooldoelen t.a.v. de I, II en III score gesteld. 

• Rekenen:               60% 

• Spelling:                 65% 

• Lezen (DMT):        70% 

• Begrijpend lezen: 60% 
 
De doelen t.a.v. de referentieniveaus en de schooldoelen zijn opgenomen in het format van de groepsbespreking. Aan het einde 
van het schooljaar evalueren we of de schooldoelen bijgesteld kunnen worden. 
 
Groepsdoelen en individuele doelen 
De groepsdoelen staan vermeld in het verslag van de groepsbespreking, ook worden de behaalde doelen hierin vermeld. Voor 
de komende periode worden er nieuwe doelen zowel op leerling- als op groepsniveau gesteld (t.a.v. de I, II en III score). Op 
groepsniveau worden de gegevens in het verslag van de groepsbespreking vermeld. 
Voor elk kind hebben we ook een individueel doel gesteld, deze staan op het groepsoverzicht met alle toetsen uit Cito vermeld. 
Dit wordt tijdens de groepsbespreking besproken. 
 
Analyse 
We  maken een trendanalyse n.a.v. de behaalde resultaten  t.a.v. de vaardigheidsgroei, score I t/m V en de I,II en III scores. Ook 
wordt er een analyse van de vaardigheid gemaakt.  Voor de doelen halen we de gegevens uit Cito en ParnsSys. De 
vaardigheidsgroei uit Cito evenals de categorie analyse van rekenen en de DMT. Voor spelling gebruiken we de foutenanalyse in 
ParnasSys. We gebruiken de cyclus van: waarnemen, begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren. 
 
Interventies 
Interventies die de groepsleerkracht wil gaan uitzetten worden zowel op groeps- als individueel niveau in het verslag van de 
groepsbespreking gezet. Dit document dient als basis voor de komende periode. Voor lezen en spellen worden er groepsplannen 
opgesteld, voor begrijpend lezen worden de kinderen op basis van observaties en resultaten ingedeeld in  groepjes van drie 
leerlingen. (Zie kwaliteitskaart begrijpend lezen) 
De groepsplannen van spelling en lezen staan in Sharepoint. 
Voor rekenen worden er blokplannen opgesteld. De hiaten uit de categorie analyse worden in de het blokplan vermeld.  
Alle kinderen worden op basis van onderwijsbehoeften geclusterd.  
Naast de interventies die de groepsleerkracht uitvoert zijn er soms mogelijkheden om op leerlingniveau ondersteuning te geven 
door een onderwijsassistent. In schooljaar 2021-2022 kan dit bekostigd vanuit door de NPO middelen. 
 
Leerlijnen 
De groepsleerkrachten zijn bekend met de leerlijnen van Nieuw Leren, hierin staan vanaf groep 6 naast de 1F doelen ook 2F/1S 
doelen vermeld. Deze doelen willen we naast de methode leggen om te bekijken of er een verschil in het aanbod van de 
methode zit en de leerlijnen. 
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NPO middelen 
M.b.v. de NPO middelen, is er in het schooljaar 21-22, extra ondersteuning verleend aan groepen en/of leerlingen op basis van 
de onderwijsbehoeften die wij vooraf in kaart hebben gebracht. In feb’22 is de ondersteuning opnieuw bekeken en is er 
aangepast rooster gemaakt voor de ondersteuning van de onderwijsassistenten. 
 
Bekostiging Nieuwkomers 
NT2 leerlingen bieden wij  extra ondersteuning buiten de groep wat wij bekostigen uit de ‘bijzondere bekostiging onderwijs aan 
asielzoekers en overige vreemdelingen’. De volgende regelingen zijn er: 

• Eerste aanvraag korten dan 1 jaar in Nederland; 

• Langer dan 1 jaar maar korter dan 4jaar; 
De aanvragen lopen via de Stichting. 
 
Groepsniveau 
Na elke Cito afname wordt presenteren de groepsleerkracht de resultaten van hun groep in de opbrengstenvergadering aan het 
team. De leerkracht presenteert de opbrengsten op groepsniveau over de afgelopen periode en eventuele nieuw in te zetten 
interventies voor de komende periode.  
 
Schoolniveau 
Na elke Cito afname wordt er een trendanalyse door de directeur en de intern begeleider op schoolniveau gemaakt. De 
samenvatting verschijnt in de Schoolrapportage. 
 
Verantwoording naar College van Bestuur 
De schoolrapportage wordt met het College van Bestuur en de kwaliteitsbeleidsmedewerker gedeeld. Hierna volgt een review 
gesprek voor nadere toelichting en opvolging. Tevens vindt er tweemaal per jaar een professionele dialoog plaats met twee 
scholen met vergelijkbare schoolpopulatie. 
 
Het Ontwikkelingsperspectief en Ondersteuningsplan  
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de leerkracht of intern begeleider de doelen die een leerling kan halen. Het 
biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat 
zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met het kind en diens ouders, toewerkt. 
In het kader van passend onderwijs is een aantal wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs opgenomen die betrekking 
hebben op het werken met een OPP. Op basis daarvan is het opstellen van het OPP verplicht voor alle kinderen die extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. EO of EO+. Tevens krijgen de kinderen die een arrangement van 
Kentalis hebben ook een OPP. 
Wanneer een leerling het uitstroomniveau Praktijkonderwijs heeft, zal er een OPP worden opgesteld. 
Leerlingen met een eigen leerlijn worden zoveel mogelijk in een OPP en ondersteuningsplan  beschreven. 
Het OPP wordt minimaal 1x per jaar geëvalueerd. Naast het OPP is er het ondersteuningsplan, waarin de doelen van het OPP in 
en aanpak beschreven worden voor een half jaar. 

 
Verrijkend en verdiepend aanbod. 
Dit is een leerlijn/aanbod die de methode regelmatig loslaat en daar verrijkingsmiddelen voor in de plaatst geeft.  
Op dit moment is het zo dat als we merken dat een kind meer aan kan, dan maken we de keuze voor het regelmatig loslaten van 
de methode en daarvoor in de plaats geven van verrijkingsmiddelen. We streven hierbij naar methoden die schoolbreed 
inzetbaar zijn. 
Soms komt het voor dat kinderen een klas overslaan, wij doen dat echter niet zo maar. Hiervoor worden alle gegevens in kaart 
gebracht en werken wij o.a. met de versnellingswijzer van School aan Zet. 
 
Groep 9 
Kinderen met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong kunnen vanaf groep 5 een dagdeel naar groep 9 gaan. Hier krijgen ze aanbod 
op o.a. de taxonomie van Bloom. De lessen worden door een HB specialist gegeven. Hier komen kinderen van alle 
Leerpleinscholen en wordt bovenschools aangeboden. 
Voorwaarden van aanmelding zijn 
Leerling moet minimaal een halfjaar voorlopen op de gebieden taal, begrijpend lezen en rekenen gebaseerd op het resultaat van 
doortoetsen of een IQ-score van 130 of meer hebben. Alleen een DLE van 6 maanden tot meer is dus onvoldoende. De leerling 
moet namelijk in staat zijn om naast een ochtend Groep 9 ook op zijn/haar eigen school nog gemiddeld 2x 45 min aan Groep 9 
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te besteden. Hij/zij moet daarom het reguliere werk behoorlijk gecompact aangeboden kunnen krijgen zonder het risico te 
lopen hiaten op te lopen. Zodra deze gegevens bekend zijn, wordt het kind geplaatst in ParnasSys in de sublesgroep Groep 9 en 
loopt de aanmelding. De leerkrachten van groep 9 verzorgen de intake en bepalen of de leerling geplaatst kan worden. 

 
Schoolweging 
De schoolweging is een indicator voor de verwachte opbrengsten. De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde 
schoolweging van scholen over de laatste drie jaar. De schoolweging van alle Nederlandse scholen ligt tussen de 20 en de 40. De 
gem. schoolweging van de Eendracht over deze periode bedraagt 31,2. In het schooljaar 21-22, is de schoolweging van De 
Eendracht 31,39. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In de onderbouw zien we de afgelopen jaren een beperkte 
toename van leerlingen met een NT2 achtergrond 
De schoolweging wordt berekend door het CBS en is gebaseerd op de volgende kenmerken: 

• Opleidingsniveau van de ouders; 

• Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders van de school; 

• Het land van herkomst van de ouders; 

• De verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

• Het percentage ouders in de schuldsanering. 
 
KENMERKEN SCHOOLPOPULATIE Eendracht 
bron: NCO - schooljaar 2020-21 - jaargang 3 t/m 8 
Lln. met niet-westerse migratie achtergrond 10% 
Lln. met ouders met laag inkomen 13% 
Lln. uit één ouder gezin 18% 
Lln die bijdragen aan schoolgewicht 13% 
 
Uit de kenmerken van onze schoolpopulatie in vergelijking met het landelijk gemiddelde, zien we dat de school relatief weinig 
kinderen met een niet-westerse migratie achtergrond heeft. Hetzelfde geldt voor ouders met een laag inkomen. Wat betreft 
kinderen afkomstig van een één ouder gezin, zit de school op het landelijk gemiddelde. Daarentegen heeft de school een licht 
hoger percentage leerlingen die bijdragen aan schoolgewicht. Welke conclusie kunnen we uit bovenstaande informatie trekken 
voor ons aanbod? 
De populatie van onze school is niet zodanig afwijkend van het landelijke gemiddelde, dat er ander aanbod nodig is, dan de 
reguliere landelijk erkende methodes. 
Sinds het schooljaar 18-19, steken preventief in op het fonemisch bewustzijn en geletterdheid vanaf groep 2 middels het 
programma BOUW! Dit is bedoeld voor de leerlingen die vanuit observatie en protocol dyslexie dreigen achter te blijven op deze 
vaardigheden. Op dit moment kijken we naar de toevoegde waarde van het programma LOGO3000 bij de groepen 1-2 om de 
woordenschat bij de jonge kinderen uit te breiden. 

Bestuurlijk kader 

Standaard Zicht op ontwikkeling (OP2) 

Beschrijving  Elke school begeleidt leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Om ervoor te 
kunnen zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen moet de ontwikkeling van de 
leerlingen systematisch gevolgd worden. 

Wettelijk  Conform het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. 
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematische informatie over de kennis en vaardigheden van haar 
leerlingen. Dit kan met behulp van het leerlingvolgsysteem, methodetoetsen, observaties, gesprekken etc. Op basis 
van deze informatie en de vergelijking met de verwachte ontwikkeling moet het mogelijk worden om het onderwijs 
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.  
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat 
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij 
leerlingen te verhelpen. 

Basiskwaliteit 
Leerplein055 

- Voor elke leerling en voor elke groep (vanaf groep 3) brengt de school het niveau van taal en rekenen aan de hand 
van landelijk genormeerde toetsen in kaart 
- De school volgt de ontwikkeling van leerlingen in groep 1-2 met behulp van een (genormeerd) observatiesysteem 
- De toets- en observatiegegevens worden onder meer gebruikt om te differentiëren in de lessen 
- De gegevens over de ontwikkeling van de leerling worden gelegd naast de verwachte ontwikkeling om te kijken of 
de leerling zich voldoende heeft ontwikkeld 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2019/06/06/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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- Als de ontwikkeling van een leerling minder is dan verwacht, dan onderneemt de school aantoonbaar actie 
- Als leerlingen stagneren in hun ontwikkeling en/of een forse achterstand laten zien, dan gaat de school door 
middel van een analyse na hoe dat komt en legt zij dit vast 
- Voor deze leerlingen plant de school extra hulp of begeleiding in 
- De extra hulp of begeleiding wordt geëvalueerd en vastgelegd 
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