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1. Inleiding  
 

In het kader van Passend Onderwijs hebben de scholen aangesloten bij SWV Barneveld e.o. hun 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld aan de hand van de methodiek van de Q3-groep. Deze methodiek behelst 
een systeem van zelfbeoordeling met de mogelijkheid de scores te vergelijken met de andere scholen in het 
samenwerkingverband. De eerste afname heeft in 2012 plaatsgevonden. Alle scholen beoordeelden zichzelf in 
2013 nogmaals via dezelfde methodiek. Deze laatste beoordeling vormt het uitgangspunt voor de audit. 
 
Het samenwerkingsverband hecht er waarde aan dat er naast de zelfbeoordeling een externe audit per school 
plaatsvindt. De audit heeft uitdrukkelijk niet het karakter van een beoordeling. De audit moet ondersteunend zijn 
in het proces van de ontwikkeling en bepaling van het schoolondersteuningsprofiel in de vorm van reflectie voor 
het team. In hoeverre komt het beeld dat de zelfbeoordeling oplevert overeen met het beeld dat de externe 
auditor heeft naar aanleiding van het schoolbezoek? Zijn er aandachtspunten met betrekking tot het profiel die 
nog niet of onvoldoende door het team in kaart zijn gebracht? Heeft de school zicht op de ontwikkelagenda die op 
termijn moet worden samengesteld. Is de prioritering van aandachtspunten in de planvorming in overeenkomst 
met de belangrijkste vragen waar de school zich voor ziet gesteld in het kader van de wet Passend Onderwijs?  
 
 

2. Afstemming  
 
 
onderwerp afspraken 
datum van uitvoering: 04-02-2014 

 
datum oplevering verslag: 04-02-2014 

 
rooster schoolbezoek In overleg 

 
te bezoeken klassen Groep 6 en groep 5 

 
vaste kijkpunten auditor Veiligheid, afstemming, zorg 

 
aanvullingen punten directie Hoe verloopt straks het aanvragen en toewijzen van middelen in het SWV 
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3. Rapportage  
 
 

I Algehele indruk van de school, mede naar aanleidi ng van de rondleiding 
(Korte rondleiding door de school met als referentie de korte typering van de school uit het profiel en/ of 
zichtbare aspecten van huisvesting en onderwijs in relatie tot passend onderwijs) 
De Koningin Julianaschool ligt centraal in een woonwijk van Barneveld tegenover een andere basisschool. 
Doordat de kleuters ook in het gebouw moesten worden gehuisvest heeft de school in het verleden de 
uitbreiding gebouwd op een gedeelte van het schoolplein. Het resterende schoolplein met enkele 
speeltoestellen is krap voor de ruim 200 leerlingen die de school bezoeken. Het gebouw is te typeren als een 
klassieke gangenschool met leslokalen. Er zijn nevenruimtes voor directie, interne begeleiding en remedial 
teaching. In een voormalige gemeenschapsruimte is een ict lokaal en opslagruimte gecreëerd. Er staan 
genoeg computers om eventueel klassikaal te gebruiken. Er is een ruim speellokaal en een kleine speelruimte 
(blokkenhoek) voor de onderbouw. Er is een invalidentoilet aanwezig.  Buitenschoolse Opvang en de 
peuterspeelzaal (VVE gecertificeerd) liggen om de hoek. Het gebouw biedt weinig mogelijkheden voor flexibel 
gebruik, aan te passen aan moderne onderwijsconcepten. Nieuwbouw zit in de planning (2016-2017). 
De school heeft bewust gekozen voor het hanteren van het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie. De 
ervaring is dat de opbrengsten goed zijn. De gehanteerde werkwijze zorgt voor rust en regelmaat in de school. 
Als de lessen bezig zijn wordt dit ook werkelijk zo ervaren door de auditor. Ouders waarderen deze aanpak 
ook. De directeur is 4 dagen ambulant. De intern begeleider heeft 2 dagen voor zijn taak. De remedial teacher 
is heeft een taakomvang van 20 uur. 
 
 
II Klassenbezoek groep 6 en groep 5 
Uit het domein onderwijs worden in ieder geval de volgende indicatoren geobserveerd: 
Wij differentiëren in ons aanbod en de materialen die we gebruiken 
Leerlingen krijgen zo nodig aanbod op 3 niveaus. Plusleerlingen kunnen extern extra aanbod krijgen 
(intakeprocedure). 
Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen 
Leerlingen krijgen extra onderwijstijd in de klas of bij remedial teaching. 
Wij stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen de   leerlingen 
Instructie en verwerking worden zo nodig gegeven op 3 niveaus 
Wij werken in doorgaande leerlijnen voor taal/lezen, rekenen/wiskunde 
De leerlijnen van de methoden worden gevolgd. 
Uit het domein zorg  worden meegenomen: 
Wij passen groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven aan op basis van toetsgegevens 
Groepsplannen worden ingevoerd als onderdeel van handelingsgericht werken, te beginnen met spelling. 
Wij voeren de zorg volgens de plannen uit 
De zorg wordt planmatig uitgevoerd. 
Algeheel beeld lesobservatie: 
Leerkrachten besteden aandacht aan een positief pedagogisch klimaat door te zorgen voor een ontspannen 
sfeer en voldoende ondersteuning. De leeromgeving is uitdagend en rijk (bijvoorbeeld tafel over Jodendom).  
De leertijd wordt effectief benut. De lessen verlopen volgens een adequate planning.  
De leerkracht bespreekt met de kinderen het lesdoel. Er volgt een korte instructie voor de plusgroep. De 
andere kinderen ontvangen verlengde instructie. Vier leerlingen krijgen extra ondersteuning aan de 
instructietafel. De timer wordt gebruikt. De leerkracht loopt rondes voor individuele ondersteuning. Kinderen 
pakken zelfstandig materialen als zij hun taak afhebben. Stoplicht wordt niet gehanteerd. Er heerst een 
taakgerichte werksfeer. De leerlingen zijn rustig en geconcentreerd aan het werk. Er is een goede individuele 
betrokkenheid bij de instructie. Een aantal leerlingen werkt met geluiddempende koptelefoons ter bevordering 
van de concentratie. De les in groep 5 verloopt volgens het groepsplan dat ter inzage is verstrekt. Een 
leerling met gehoorproblemen wordt ondersteund door een doventolk. De leerkracht draagt een microfoon 
met zender, leerling heeft ontvanger. Er is een leerling met een speciale stoel op wieltjes. Een klas beschikt 
over een concentratiescherm. De leerkracht stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en 
werkvormen en het hanteren van controle activiteiten. Vormen van samenwerkend leren zijn in deze lessen 
niet aan de orde. Instructie en verwerking worden afgestemd op relevante  verschillen tussen leerlingen. Na 
de les wordt het lesdoel geëvalueerd. 
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III Reflectiegesprek met directie en IB 
Op de Koningin Julianaschool wordt klassikaal les gegeven. Er zijn 8 groepen. Handelingsgericht werken is in 
ontwikkeling. Zelfstandig werken, directe instructie en verlengde instructie vinden plaats om leerlingen zoveel 
mogelijk op maat te kunnen ondersteunen. 
Veiligheid. Een groot deel van het team heeft de Kanjertraining gevolgd. De basisregels worden in school 
gehanteerd. Deze regels taan op een poster vermeld. Daarnaast stelt de school elke maand een van de 10 
gedrags- en houdingregels centraal (regel van de maand). In de gang van de school wordt hieraan aandacht 
gegeven. Leerkrachten bespreken deze regels met de kinderen. Er is recent een pestprotocol opgesteld 
waarbij de ouders betrokken zijn geweest. Dit protocol wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
Omtrent gedrag verwacht het team meer van een preventieve dan van een curatieve aanpak. De thuissituatie 
van kinderen is gemiddeld dermate positief dat de gedragslijn op school en thuis op elkaar aansluiten. De 
identiteit thuis en op school draagt daar aan bij. Kinderen accepteren elkaar zoals ze zijn, zo is de ervaring. 
Men slaagt er daarom in om ook leerlingen met bijzondere ondersteuningvragen in de groep mee te laten 
draaien. Het gaat knellen als er sprake is van gestapelde problematiek bij een leerling of bij meerdere 
leerlingen in een groep. Dat gaat de draagkracht van een individuele leerkracht te boven. Ook kan het 
onderwijsleerproces of het klimaat in een groep dan op dusdanige wijze worden verstoord dat er een ander 
oplossing moet worden gezocht. De instroom in groep 1 en 2 lijkt wat meer leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte op te leveren. Men vermoed dat een verandering van het voedingsgebied van school 
daar een rol in zou kunnen spelen. Bij het omgaan met situaties of incidenten in een groep worden ouders 
betrokken. De ervaring daarmee is positief. De school volgt de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen door 1 keer per jaar het sociogram af te nemen. Groep 1 en 2 worden geobserveerd door middel 
van “Schatkist”. Over het algemeen kunnen leerkrachten de leerlingen voldoende ondersteuning bieden op 
het gebied van gedrag en leren. Zo hebben leerlingen met ADHD, dyslexie en autisme de school met succes 
doorlopen. Leerkrachten dragen gezamenlijk de verantwoording over de leerlingen en consulteren elkaar. Zo 
nodig wordt ondersteuning aangevraagd via de ambulant begeleider van de Donnerschool.  
Afstemming. In het kader van Handelingsgericht Werken voert de school groepsplannen in. Men is gestart 
met spelling. Invoering vereist wel een cultuuromslag. De noodzaak en de meerwaarde moet door een aantal 
leerkrachten eerst worden ervaren. Wat betreft het leerstof aanbod differentieert men op niveau voor wat 
betreft technisch lezen, rekenen en spelling. Men gebruikt de verschillende niveaus uit de methoden zoveel 
mogelijk zonder extra leerstof tot te voegen. Men hanteert het model van directe (effectieve) instructie. 
Lesdoel wordt vooraf besproken en na de les geëvalueerd met de kinderen. Voorafgaande kennis wordt 
opgehaald. Dit moet nog wel routine worden in het lesgeven van enkele leerkrachten. De instructietafel wordt 
voornamelijk ingezet voor extra (verlengde) instructie aan leerlingen. Vorig jaar is gestart met het invoeren 
van zelfstandig werken. Het stoplicht wordt gehanteerd (uitgestelde aandacht). Kinderen pakken zelfstandig 
een andere tak als de opdracht klaar is. Timer wordt gebruikt. Leerkrachten krijgen de gelegenheid voor 
collegiale consultatie in het kader van HGW (met behulp van een kijkwijzer). 
Begeleiding en zorg. De ondersteuning wordt bij voorkeur gedaan door de leerkracht in de eigen groep. 
Kinderen met een rugzak krijgen extra ondersteuning van de remedial teacher buiten de klas. Het verder 
implementeren van zelfstandige werkvormen wordt als een mogelijkheid voor de leerkracht gezien om meer 
kinderen op maat te kunnen ondersteunen. Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen 
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De gegevens worden geanalyseerd (trendanalyse). In de 
teamvergadering worden de opbrengsten met elkaar besproken. Een aantal leerkrachten analyseert de 
toetsgegevens zelf en verbindt daaraan conclusies voor het onderwijs. De intern begeleider heeft ervaring 
opgedaan met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Daarin moet balans worden gevonden tussen 
administratieve werkzaamheden en opbrengstgericht handelen. Een korte en bondige registratie van het 
ontwikkelingsperspectief in Parnassys heeft de voorkeur. 
Deskundigheid buiten de school. De school steunt op externe deskundigheid voor bijvoorbeeld ondersteuning 
op het gebied van gedragsproblemen in een groep. Veder wordt er een beroep gedaan het leescentrum op 
de Vogelhorst in verband met dyslexie. Voor dyscalculie wordt ook externe ondersteuning gevraagd. Binnen 
“De Drieslag” is een plusklas beschikbaar waar leerlingen een uitdagend aanbod krijgen. 
Overdracht. In het kader van VVE worden kinderen met een ondersteuningsbehoefte  warm overgedragen 
vanuit de peuterspeelzaal. De leerkrachten dragen de leerlingen intern over op een vast moment voor de 
zomervakantie. De overdacht naar het voortgezet onderwijs verloopt goed. Men maakt gebruik van O.S.O. de 
meeste kinderen gaan naar 2 scholen voor VO in Barneveld. 
Ouders. Ouders zijn betrokken bij het functioneren van hun kind op school. Naast de vaste bespreekavonden 
is de drempel om de school binnen te lopen en een leerkracht te spreken laag. Ouders ondersteunen de 
school door diverse ondersteunende taken te verrichten bij schoolactiviteiten. Ouders zijn over het algemeen 
bereid om thuis met hun kind aan schooltaken te werken, bijvoorbeeld leesoefeningen. 
Organisatie van de zorg. De taak en de rolverdeling in de zorg zijn vastgelegd en duidelijk. De intern 
begeleider is ervaren. Er is vijf keer per jaar een groepsbespreking over het functioneren van leerlingen. De 
school voert groepsplannen gefaseerd in. 
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Directie en interne begeleiding maken zich zorgen over  de vraag hoe de school straks aan de middelen komt 
om extra ondersteuning te bieden die nu bijvoorbeeld wordt bekostigd via de leerlinggebonden financiering. 
Hoe gaat de aanvraag en de toekenning van middelen straks in zijn werk? Daarover is nog weinig bekend. 
De informatie vanuit het samenwerkingsverband is summier. Men heeft de indruk dat dit in het nieuwe 
samenwerkingsverband ook nog niet helder is. Worden de belangen van de afzonderlijke schoolbesturen wel 
voldoende gewaarborgd in de nieuwe bestuurlijke samenwerking? Een organogram voor het 
samenwerkingsverband zou verhelderend kunnen werken. 
 
 
 
 
IV Algeheel beeld van de auditor nav van de zelfbeo ordeling door de school 
De Koningin Julianaschool heeft om moverende redenen bewust gekozen voor het 
leerstofjaarklassensysteem. Door middel van handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, 
opbrengstgericht werken en zelfstandig werken probeert men leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
zoveel mogelijk op maat te bedienen. Uit het gesprek en de geobserveerde lessen blijkt dat het 
schoolontwikkelingsbeleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Veel is echter nog maar kort in praktijk gebracht 
en moet nog tot de routine voor alle leerkrachten gaan behoren. Dit is ook zo beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Het opgestelde profiel is dus een realistische weergave van de dagelijkse 
praktijk in school. 
 
 
V Aanbevelingen voor de ontwikkelagenda 

• Voer op termijn groepsplannen in voor alle basisvaa rdigheden 
• Verken de mogelijkheden van samenwerkend leren om m eer leerkrachttijd vrij te spelen 
• Maak gebruik van zelf corrigerende en adaptieve sof twareprogramma’s om nog meer op maat 

te kunnen werken  
 

 
VI Afsluiting 
De aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de ‘gewone’ leerlingen meer aan hun specifieke 
onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. De Koningin Julianaschool toont zich een open, gastvrije 
school die de discussie rond de onderwijszorg naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend 

Onderwijs graag aangaat. Hopelijk ondersteunt dit rapport het team bij deze ontwikkeling. 
 
Met dank voor de gastvrije ontvangst, 

 
 
Theo te Brake 


