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In 2013 hebben alle scholen van ons Samenwerkingsverband een nulmeting ingevuld op het gebied 

van basisondersteuning en extra ondersteuning. 

De IB-er en de directeur hebben gezamenlijk een scorelijst ingevuld. 

Daaruit kwam het zogenaamde Schoolondersteuningprofiel. Daarnaast heeft er een audit 

plaatsgevonden vanuit ditzelfde Samenwerkingsverband. Beide documenten vindt u op onze site. 

Tijdens het invullen van de scorelijsten hebben we er naar gekeken of iets al aanwezig was op onze 

school, of dat het misschien een ontwikkelpunt was. 

Dat maakt de scorelijst gedateerd. 

Omdat we deze lijst wel moeten publiceren, hebben we er voor gekozen om wijzigingen op papier aan 

te geven. 

Dit document kunt u dus naast de andere documenten lezen.  

We zijn blij om te zien dat er verschillende onderwerpen al zijn afgerond, of dat er voor verschillende 

onderwerpen een plan is geschreven. Als u vragen over één van deze documenten heeft kunt u contact 

opnemen met de IB-er J. Mulderij of de directeur A. Russcher. 

 

In het kader van HGW zijn er verschillende aanpassingen gedaan. 

We houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat we onze instructie en de 

verwerking hierop hebben aangepast. Ook is er verschil in de onderwijstijd voor de verschillende 

leerlingen. Verder hebben wij materiaal aangeschaft voor extra ondersteuning van de kinderen die het 

moeilijk vinden en voor verdieping van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

We werken vanaf groep 5 met een dagtaak, resp. weektaak. Dit geeft kinderen zelfstandigheid, het 

creëert extra instructie tijd en de mogelijkheid voor kinderen om op hun eigen niveau te werken.  

Een belangrijk onderdeel hierbij is de kleine kring  in de onderbouw en de instructietafel in de 

bovenbouw . 

 

Als team hebben we ons ontwikkeld in het analyseren van toetsgegevens. De gegevens hieruit worden 

gehanteerd voor het maken van een goed groepsplan en aan te sluiten bij het niveau van het kind. 

 

Er vindt een warme overdracht plaats tussen Peuterspeelzaal en Koningin Julianaschool. Ook vindt er 

een warme overdracht plaats bij het overgaan naar de volgende groep. Indien nodig vindt er een 

warme overdracht plaats bij het verwijzen naar het vervolgonderwijs. 

 

De leerkrachten worden geschoold op hun kwaliteit van lesgeven. Dit is een continue proces, dat 

vooral in het teken staat van HGW. 

 

Een aandachtspunt vanuit onze school en vanuit de inspectie voor het onderwijs is 

ouderbetrokkenheid. (Educational partnership) De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling. 

 

Verder willen we graag aangeven dat de deskundigheid voor de ondersteuning intern is toegenomen. 

Op de volgende terreinen is onze deskundigheid uitgebreid! 

Dyslexie, dyscalculie, gedragsproblemen, VVE, ADHD, hoogbegaafdengroep, timeoutgroep. 

 

A. Russcher-Groeneveld. 


