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Inleiding 
 
Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een 
schoolondersteuningsprofiel stelt een schoolteam op en het team beschrijft in het  
profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur stelt het 
schoolondersteuningsprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Ons eerste profiel dateert uit 2013. 
Vandaar dat er nu een nieuw schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor de periode 2017-2021.  
De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:  

 Het profiel geeft 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 
onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.  
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1. Contactgegevens van de school 
 
 

School  Petrusschool 

Brinnummer  03PQ 

Adres  
Johan Brouwerstraat 2 
2286 RL Rijswijk 

Telefoon  070-3930960 

Website school petrus@laurentiusstichting.nl 

Naam directeur  Edward den Heeten 

e-mail directeur  edheeten@petrusschool.nu  

Naam intern begeleider Brigitte Frinking/ Marlies van Rheenen 

e-mail intern begeleider 
bfrinking@petrusschool.nu 
mvrheenen@petrusschool.nu 
 

 

De Petrusschool: missie en visie 
 
“Vanuit een veilige sfeer komen tot maximale ontwikkeling.” 
 
Onze school is een katholieke basisschool met ongeveer 300 leerlingen. Op de Petrusschool leiden 
we kinderen breed op. Samen bouwen we eerst aan een stevige basis door veel aandacht te 
besteden aan rekenen en taal. Daarnaast breiden we ons onderwijspakket uit met wereld oriëntatie, 
Engels, levensbeschouwing, kunst en cultuur en gymnastiek.  
 
Om ons onderwijs vorm te geven naar moderne maatstaven maken we wekelijks gebruik van  
laptops en tablets als verrijking van onze lessen. Daarnaast werken we dagelijks met touchscreens in 
alle klassen. Deze middelen zorgen er onder andere voor dat we kinderen kennis kunnen laten 
maken met de 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn de 21e eeuwse vaardigheden: 
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We gaan uit van het principe dat een leerling zich veilig moet voelen voordat het tot leren komt. 
Vandaar dat we veel tijd en aandacht besteden aan ons sociale klimaat. We werken vanuit het 
gedachtegoed van SW PBS (Schoolwide Positive Behaviour Support). Kortom we gaan uit van een 
positieve gedragsbenadering om kinderen zo te stimuleren om tot leren te komen.  
 
Om alle leerlingen vanuit die veiligheid goed onderwijs te kunnen bieden, kijken we naar de 
behoeftes van de leerlingen en passen daar ons onderwijs op aan. We beschrijven de behoeftes in 
groepsplannen per vakgebied en werken onze lessen uit via het Directe Instructie Model. Dit model 
helpt ons om voorspelbare, interactieve en kwalitatieve goede lessen te ontwerpen. 
 
Leerkrachten werken dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs. Door intensief samen te werken, 
elkaars lessen te bekijken en te investeren in elkaar, zorgen we continue voor verbetering van onze 
lessen.   
 
Door middel van een veilige, uitdagende omgeving en inhoudelijk brede en interessante lessen 
leiden we kinderen op tot zelfstandige, evenwichtige, creatieve, sportieve en verantwoordelijke 
jongeren. 

Visie op lesgeven 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 
voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich 
gekend weet. Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, 
kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende 
zaken van groot belang: 
•interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs  
•onderwijs op maat geven: differentiëren  
•gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)  
•een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
•kinderen zelfstandig (samen) laten werken 
•leerkrachten maken elkaar beter door lessen van elkaar te bezoeken 

Visie op leren 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 
diverse manieren te verwerven. Voorwaarde daarbij is dat de leraren een klimaat creëren in de 
klassen waarbinnen leerlingen zich veilig voelen. De leraren geven instructie en kinderen kunnen zich 
dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen 
samen. Wij geloven dat kinderen heel veel leren van elkaar. Om die reden zetten we coöperatieve 
werkvormen in om kinderen te stimuleren om goed en intensief samen te werken.   
Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die 
meer instructie nodig hebben, maken wij gebruik van de verlengde instructie aan de instructietafel. 
Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is extra 
aandacht binnen de klas en indien mogelijk en noodzakelijk ook daarbuiten. We maken gebruik van 
Levelwerk om kinderen tegemoet te komen die meer uitdaging nodig hebben.  
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Visie op identiteit 

De Petrusschool is een katholieke basisschool. We staan voor veiligheid, respect, 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, openheid en plezier. Deze waarden zijn terug te vinden in 
ons dagelijks handelen en tijdens onze vieringen. We vinden het belangrijk om vanuit onze tradities 
en gebruiken leerlingen met elkaar te verbinden en zo verdraagzaamheid naar elkaar toe als gewoon 
te ervaren.  

Visie op duurzaamheid 

Met de aanleg van het groene schoolplein willen we leerlingen meer bewust maken van duurzaam 
leven. Aan de aanleg en het onderhoud van het plein verbinden we lessen in dit thema. Daarnaast 
willen we binnen de klassen de komende jaren meer aandacht besteden aan duurzaam leven. 
Duurzaamheid draagt bij aan een gezonder leven nu en in de toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor 
dat onze leerlingen bewust zijn dat zij voor de toekomst van onze aarde een belangrijke rol kunnen 
spelen.      

Visie op sociaal-emotionele ontwikkeling 

Binnen onze school zorgen we voor een veilig sociaal klimaat waarin we onze focus leggen op positief 
gedrag. We geloven dat kinderen zich beter gedragen door aandacht te geven aan het gedrag wat we 
graag zien. Binnen ons sociale klimaat kunnen de leerlingen zich op een juiste wijze ontwikkelen tot 
evenwichtige, ontwikkelde jongeren.  
Door middel van de schoolregels, het belonings- en sanctiebeleid gestoeld op het gedachtegoed van 
SW PBS (SchoolWide Positive Behaviour Support) zorgen we ervoor dat kinderen hierin goed worden 
begeleid. Daarnaast besteden we middels verschillende materialen van 'De Coole Kikker' en andere 
SOVA-spellen specifiek aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gedragsspecialist draagt 
samen met de IB-er de zorg op dit gebied en zorgt ervoor dat het team hierop geschoold en gefocust 
blijft.  

Visie op brede ontwikkeling 

Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling. Een brede basis zorgt ervoor dat kinderen met 
veel zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Daarom bieden we naast 
rekenen en taal ook wereldoriëntatie, Engels, verkeer, muziek, gymnastiek, techniek en kunstzinnige 
vorming aan. Voor de vakken muziek en gymnastiek maken we gebruik van vakdocenten, waardoor 
we de optimale kwaliteit in huis hebben. 
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Visie op Burgerschapsvorming 

Burgerschap is werken aan sociale competentie en aandacht voor normen, waarden, democratie en 
de openheid naar de samenleving. Burgerschapsvorming valt voor een groot deel onder het 
ruimtelijk onderwijs met een wereldvisie. De wereldvisie gaat er vanuit dat alles met alles 
samenhangt. Kinderen leren de ordening van de dingen uit hun omgeving kennen en onderzoeken. 
Door ons ruimtelijk onderwijs moet bij kinderen het inzicht ontstaan, dat de feiten en verschijnselen 
waar ze mee te maken hebben, nooit uit losse fragmenten bestaan. Deze losse fragmenten zijn delen 
van een groter geheel. Door een brede kijk bij kinderen op het geheel te ontwikkelen, vormt zich een 
visie op de wereld en het wereldgebeuren. De kinderen moeten de verbanden leren zien in situaties 
die verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun omgeving te waarderen, 
respecteren en hoe daar mee omgegaan wordt. De opgedane kennis maakt kinderen ook moreel 
verantwoordelijk om deze kennis in te zetten voor de wereld om hen heen. 
Tijdens onze lessen is er naast het werken aan sociale competentie aandacht voor normen, waarden, 
democratie en de openheid naar de samenleving. 
Ons doel is dat de kinderen als zelfstandige, verantwoordelijke en vrije wereldburgers onze 
Petrusschool verlaten. 
 
Dit doen wij door de volgende uitgangspunten: 
Opvoeding:  Tijdens de opvoeding leggen ouders de basis voor goed burgerschap, 

de school ondersteunt ouders en kinderen daarbij. 
Individueel onderwijs:  In ons onderwijs streven wij naar het opvoeden tot een autonoom 

handelend kind, dat zijn verantwoordelijkheden inzet voor mens en 
maatschappij. 

Gevoelige perioden: De school en de klas, die wij zien als minimaatschappij, is de plaats 
waar het kind de mogelijkheid heeft om te oefenen met burgerschap 
en integratie. 

Verantwoordelijkheid:  Ons onderwijs biedt kinderen verantwoordelijk te zijn als 
medeburger op school en in de wereld daarbuiten. 

Voorbereide omgeving: Het innemen van je eigen plek in de groep en het positief actief 
deelnemen aan die groep (diverse rollen en posities door de jaren 
heen in een bouw). 

Leerkracht:  Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie en vormt het kader voor normen 
en waarden. 

Onderwijs:  Het doel is dat het kind door middel van kennis, houding en 
vaardigheden bewust positie kan kiezen. Burgerschapsvorming in het 
onderwijs: een vorm van bewuste socialisatie. 
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2. Algemene gegevens 
 
Team  
De school wordt aangestuurd door de directeur. Het MT ondersteunt de directeur. De 
groepsleerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor een eigen groep. In onze school hebben 
we een taal/leesspecialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een vakleerkracht lichamelijke 
oefening en intern begeleiders. De intern begeleiders coördineren de zorg binnen de school en 
ondersteunen de leerkrachten. De leerkrachten verzorgen het dagelijks onderwijs aan de kinderen.  
 
Groepering 
We hebben twaalf groepen. Deze groepen bestaan ofwel uit jaargroepen, waar kinderen van één 
zelfde leerjaar zitten (bijvoorbeeld; groep 3a), ofwel uit combinatiegroepen, waarin kinderen van 
twee aansluitende leerjaren samen in een groep zitten (bijvoorbeeld; groep 3-4b).  
 
Scholen op de Kaart 
Op de website van Scholen op de Kaart houden wij onze gegevens bij. Via onderstaande link komt u 
direct bij de gegevens van onze school. 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5558/Petrusschool-voor-Katholiek-
Basisonderwijs/categorie/Algemeen 
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3. Basisondersteuning 
 
De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vijf onderdelen: 

A. Basiskwaliteit.  
B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school. 
C. Handelingsgericht werken. 
D. Preventieve en licht curatieve interventies. 
E. Multidisciplinair overleg (MDO) 

 

3.A. Basiskwaliteit 
De basiskwaliteit is op orde als de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen van inspectie. De 
onderwijsinspectie heeft beschreven wat de basiskwaliteit inhoudt. 
 

 
Datum: 17-01-2013 
 
Basiskwaliteit  
 
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1106 
 

 

3.B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school  
In het werk- en denkkader worden op het niveau van de basisondersteuning twee niveaus 
onderscheiden:  

 Kwalitatief goed onderwijs aan de groep. Leerlingen hebben voldoende aan het basisaanbod. 
Alle leerlingen worden besproken in een groepsbespreking.  

 Voor een klein aantal leerlingen worden preventieve en licht curatieve interventies ingezet. 
Het betreft leerlingen die aanvulling nodig hebben op de doelen voor de basisgroep en 
subgroepen. De leerling wordt besproken in de leerlingbespreking.  

 

3.C. Ondersteuningsniveaus 
In het schema op de volgende bladzijde staat de ondersteuningsstructuur van de school. De 
ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, 
ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt.  
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Ondersteuningsniveaus  
 

Ondersteuning  Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

Niveau 1/fase 1 
basisondersteuning 

Kwalitatief goed 
onderwijs aan de 
groep. De leerkracht 
werkt 
handelingsgericht. 
Afstemming 
onderwijs op 
specifieke 
behoeften binnen 
het basisaanbod. De 
algemene 
ondersteuning 
werkt preventief.  

Leerlingen hebben 
voldoende aan het 
basisaanbod. Elke 
leerling werkt op zijn 
of haar niveau binnen 
het aanbod van de 
groep. Voor sommige 
leerlingen vindt 
intensivering binnen 
het basisaanbod van 
de groep plaats.  

Groepsbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider) 
 
Leerkrachten onderling 
(doorgaande lijn en elkaar 
benutten als steunbron, 
intercollegiale consultatie)  
Leerkracht - ouder  
Leerkracht - intern 
begeleider 
 
 

Niveau 2/fase 2 
basisondersteuning 

Inzetten van 
preventieve en licht 
curatieve 
interventies door de 
leerkracht in of 
buiten de groep.  
 
 

Leerlingen die 
aanvulling nodig 
hebben op de doelen 
voor de basisgroep en 
subgroepen.  

Leerlingbespreking 
(leerkracht, intern 
begeleider en ouder) 
 
Indien gewenst overleg 
met adviseur van het 
samenwerkingsverband. 
 
Leerkrachten onderling 
(elkaar benutten als 
steunbron) 
 
Leerkracht - ouder 
Leerkracht - intern 
begeleider 
 
Intern zorg overleg- 
leerkracht, intern 
begeleider, SMW, Adviseur 
SPPOH 

Niveau 3/fase 3 
extra ondersteuning 

Onder leiding van 
een 
externe/ambulant 
begeleider biedt de 
school interne hulp 
aan leerlingen met 
verschillende 
onderwijsbehoeften 
(arrangement).  

Leerlingen waarvoor 
de zorg van niveau 2 
onvoldoende effect 
blijkt te hebben. 

MDO met de leerkracht, 
ouders, intern begeleider, 
SMW, Adviseur SPPOH en 
eventuele andere externe 
partners. 
 
Leerkracht- ouder 
 
Leerkracht- intern 
begeleider 
 
 
 

mailto:petrus@laurentiusstichting.nl
http://www.petrusschool.nu/


 
 

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021                                             11 
 

Petrusschool Rijswijk - 03PQ 
Johan Brouwerstraat 2, 2286 RL Rijswijk tel: 070  3930 960   

petrus@laurentiusstichting.nl   -  http://www.petrusschool.nu  

 

Ondersteuning  Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

Niveau 4/fase 4 
extra ondersteuning 

Wanneer de zorg 
niet meer 
toereikend is en wij 
als school 
handelingsverlegen 
zijn, gaan wij samen 
met alle betrokken 
op zoek naar een 
passende plaats bv. 
het S(B)O.  

Leerlingen waarbij wij 
als school niet meer 
kunnen voorzien in 
hun 
onderwijsbehoeften. 

Afhankelijk van de 
verwijzing is een van de 
volgende overleggen 
nodig: 
 
MDO met de leerkracht, 
ouders, intern begeleider, 
SMW, Adviseur SPPOH en 
eventuele andere externe 
partners. 
 
Leerkracht- ouder 
 
Leerkracht- intern 
begeleider 

 
Wij bieden op de Petrusschool geen diepteondersteuning aan. 

 

3.D. Handelingsgericht werken  
 
In onderstaand overzicht staan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. Daaronder 
staat de standaard beschreven van ons samenwerkingsverband SPPOH. De manier waarop onze 
school de uitgangspunten van handelingsgericht werken in de praktijk laat zien, staat beschreven bij ‘ 
onze school’. We hebben daarbij gebruik gemaakt van een hgw-scan. 

 

Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgericht Werken, N. Pameijer) 
vertaald naar onze school 
1. Doelgericht werken. 

Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor 
de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele 
leerling en/of de groep.  
De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 

Petrusschool:  
Alle leerkrachten hebben zicht op reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor de 
korte termijn (tussendoelen). De doelen voor de korte termijn worden gecommuniceerd en 
geëvalueerd met leerlingen en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de 
individuele leerling en/of de groep.  
Het is schoolbeleid dat de leerkracht de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden formuleert.  
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2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 

Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het 
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te 
formuleren. 
 

Petrusschool:  
Alle leerkrachten zijn zich steeds meer bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van 
hun leerlingen hebben. Leraren reflecteren regelmatig op hun eigen rol en het effect van hun 
gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s. We zijn met behulp van Stichting 
LeerKRACHT en de Instructional leaders in staat te groeien van een gesloten naar een open 
cultuur, waarin wij als professionals met en van elkaar leren. 
 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 

Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en 
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 
 

Petrusschool:  
De meeste leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de 
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop zoveel als mogelijk is af te 
stemmen. 
 

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

Alle teamleden hebben oog voor en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de 
leerkrachten, de ouders en het schoolteam.  

Petrusschool:  
We proberen door middel van het inzetten van coöperatieve werkvormen en EDI meer in te 
spelen op de onderwijsbehoefte van ieder kind. We zijn individueel van elkaar werkvormen en 
instructievormen aan het uitproberen en delen dit met elkaar tijdens teambijeenkomsten en 
lesobservaties (Stichting LeerKRACHT). We geven op dit moment instructie in drie niveau groepen. 
Ons streven is om de komende drie jaar ons aanbod te verrijken op het gebied van doelen stellen 
en de intrinsieke leermotivatie van de kinderen te vergroten. Ze hebben meer inzicht in hun eigen 
leerproces en zijn op de hoogte van hun eigen kwaliteiten en nog te behalen doelen.  
 

5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.  

Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner 
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.  
 

Petrusschool:  
We betrekken ouders d.m.v. onze vaste contactmomenten. Bij de startgesprekken is de inbreng 
van de ouders leidend. Het gaat dan vooral over het welbevinden van het kind en de 
verwachtingen van ouders en kind. Alle ouders worden via Digiduif op de hoogte gehouden van de 
normale gang van zaken in de groep en de school. De leerkrachten informeren de ouders wanneer 
er individuele zorgen zijn op leer- of gedragsniveau. Bij intensieve zorg wordt er volgens een vaste 
frequentie contact onderhouden. Ouders zijn altijd welkom om een afspraak te maken, dit kan 
met de leerkracht, intern begeleider of directie. Wij werken er steeds meer naartoe om ouders 
intensief te betrekken bij de begeleiding en ontwikkeling van onze leerlingen.  
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6. Positieve aspecten zijn van belang. 

Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.   
 

Petrusschool:  
We hebben kennis van deze manier van werken. Op dit moment wordt een minimale vorm 
hiervan uitgeprobeerd in enkele groepen.  
 

7. Constructieve samenwerking. 

Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al 
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 
 

Petrusschool:  
Wij werken aan de hand van Stichting LeerKRACHT. Deze professionele leercultuur zorgt ervoor 
dat wij samen over goed onderwijs praten, ideeën delen en kindgerichte doelen stellen. De 
klasbezoeken en gezamenlijke lesvoorbereidingen zorgen ervoor dat wij over de inhoud van ons 
onderwijs nadenken en dit afstemmen op de behoefte van onze leerlingen. Samen iedere dag een 
stukje beter. Ons streven is om de leerling en de ouder hier in de toekomst nog intensiever bij te 
betrekken. Daarnaast zetten wij Instructional Leaders in die leerkrachten feedback geven op hun 
handelen in de groep.  
 

 

3.E. Preventieve en licht curatieve interventies 
 
In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat alle scholen preventieve en licht curatieve 
interventies in kunnen zetten voor leerlingen die dat nodig hebben binnen de basisondersteuning.  
Hieronder een overzicht van de interventies die alle scholen kunnen bieden en daaronder de 
interventies die onze school aanvullend biedt.  

 
Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Preventieve en licht curatieve interventies  

Een positief 
pedagogisch klimaat 
(alle scholen) 

Op alle scholen werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen 
(positief pedagogisch) schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels 
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en deze 
regels worden gehandhaafd.  

Petrusschool Op onze school werken leerkrachten aan een gezamenlijk gedragen 
positief pedagogisch schoolklimaat, dit doen wij aan de hand van de 
grondbeginselen van het PBS principe. In onze Petruslijn hebben wij 
positief geformuleerde school- en groepsomgangsregels opgesteld. 
Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met deze regels en deze regels 
worden gehandhaafd. In ons preventief pestprotocol zijn al onze 
protocollaire afspraken terug te vinden. Wij werken als team volgens de 
principes van de Orka methode, een training die inspeelt op de sociale 
interactie en de groepsvorming. Op deze manier leren de kinderen de 
juiste keuzes te maken in verschillende situaties. 
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Ondersteuning van 
leerlingen met een 
behoefte aan een 
voorspelbare 
leeromgeving 
(alle scholen) 

Op alle scholen hanteren leerkrachten een gestructureerd 
klassenmanagement. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende 
interventies in zetten:  

- Werken met een stappenplan: wat, wanneer en met wie. 
- Vrije situaties (gym, speelplein) voorbespreken met leerlingen. 
- Heldere afspraken maken over mogelijkheid van time-out. 
- Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van) situaties buiten 

het reguliere programma, zoals kamp, schoolreisje, excursies. 

Petrusschool Op onze school hanteren leerkrachten een gestructureerd 
klassenmanagement (Petruslijn). Leerkrachten kunnen onder andere de 
volgende interventies in zetten:  

- Werken met een stappenplan of een dagritmeplanning:  
wat, wanneer en met wie. 

- Vrije situaties (gym, speelplein) voor bespreken met leerlingen. 
- Heldere afspraken maken over mogelijkheid van time-out 

(Petruslijn). 
- Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van) situaties buiten 

het reguliere programma, zoals kamp, schoolreisje, excursies. 
 
 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
eigen leerlijn, omdat ze 
het niveau van 1F niet 
halen. Niveau 1F staat 
gelijk aan eind groep 8 
niveau. 
(alle scholen) 

Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. Leerkrachten kunnen onder andere de volgende interventies 
inzetten:  

- Werken met extra instructie, van concreet via symbolisch naar 
complex. 

- Diagnosticerend onderwijzen. 
- Rekening houden met de leerbehoefte en leerstijl van de leerling. 
- Werken met taak- of tempodifferentiatie.  
- Zorgdragen voor succeservaringen bij de leerling. 
 

Petrusschool Op onze school staan de leerkrachten ervoor open om te gaan met 
verschillen tussen leerlingen. Dit is afhankelijk van de eigen kennis en 
vaardigheden van de leerkrachten. We doen het volgende: 

- Werken met drie instructie groepen, individuele extra instructie 
tijdens verwerkingsmomenten wordt wanneer nodig ingezet. Dit 
is in ontwikkeling binnen ons huidige systeem. 

- Werken met taak- of tempodifferentiatie. 
Wij zetten twee keer per week het zelfstandig hoekenwerk 
hiervoor in.  

Daarnaast zet onze school ook nog andere vormen in van differentiatie, 
denk hierbij aan differentiatie naar emotionele ontwikkeling, differentiatie 
op basis van interesse, differentiatie op basis van verschillende leerstijlen,  
differentiatie naar begeleidingsbehoefte en differentiatie naar 
leeromgeving. 
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Ondersteuning van 
leerlingen met behoefte 
aan een uitdagende, 
verdiepende 
leeromgeving die verder 
gaat dan het huidige 
curriculum (alle 
scholen) 

Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten voor 
deze leerlingen.  

- De school beschikt over een protocol om leerlingen te herkennen 
die meer- of hoogbegaafd zijn.  

- De school beschikt over opdrachten om de leerling creatief en 
kritisch uit te dagen.  

- De school beschikt over een rijke leeromgeving (extra materialen, 
middelen, onderzoeksmogelijkheden, inzet ICT). 

Petrusschool Op onze school kunnen leerkrachten een afgestemd aanbod inzetten voor 
deze leerlingen.  

- De school beschikt over een protocol om leerlingen te herkennen 
die hoogbegaafd zijn.  

- De school beschikt over extra materialen, middelen en ICT. We 
zetten dit in op maat. 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met behoefte 
aan oplossingsgerichte, 
gedragsinterventie 
technieken 
(alle scholen) 

Op alle scholen beschikken leerkrachten over interventies om tegemoet te 
komen aan enkelvoudige (lichte) ondersteuningsbehoeften op het gebied 
van gedrag. De leerkrachten werken met het ABC-model om leerlingen 
feedback te geven op hun gedrag en ze te stimuleren tot 
gedragsverandering.  
De school beschikt over enkele relevante programma’s (zoals Kanjer, een 
SoVa-training). Daarnaast kunnen leerkrachten gedragsregulatie-
technieken inzetten, zoals ‘stop-denk-doe’.  

Petrusschool Op onze school werken leerkrachten met alle preventieve interventies uit 
ons preventief pestprotocol. In ons preventief pestprotocol zijn al onze 
protocollaire afspraken terug te vinden. Wij werken als team volgens de 
principes van de Orka methode, een training die inspeelt op de sociale 
interactie en de groepsvorming. Op deze manier leren de kinderen de 
juiste keuzes te maken in verschillende situaties. Vanuit de PBS methode 
spreken wij positieve verwachtingen uit en zetten wij 
gedragsregulatietechnieken in, zoals een positief beloningssysteem en de 
stop-denk-doe methode. De regels en gedragingen zijn overal zichtbaar in 
de school en bekend bij het team, de ouders en de leerlingen. 
 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte op het gebied 
van motoriek (alle 
scholen) 

Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om verschillende 
hulpmiddelen/ICT in te zetten. Sommige scholen kunnen motorische 
remedial teaching inzetten als onderdeel van de basisondersteuning.  

Petrusschool Op onze school zijn de leerkrachten in staat om verschillende 
hulpmiddelen naar behoefte in te zetten. 
 
 
 
 
 
 

mailto:petrus@laurentiusstichting.nl
http://www.petrusschool.nu/


 
 

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021                                             16 
 

Petrusschool Rijswijk - 03PQ 
Johan Brouwerstraat 2, 2286 RL Rijswijk tel: 070  3930 960   

petrus@laurentiusstichting.nl   -  http://www.petrusschool.nu  

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte bij het leren 
leren (alle scholen) 

Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen die ondersteuning 
nodig hebben bij executieve functies. 

- Leerkrachten beschikken over verschillende mogelijkheden om 
het leren leren te bevorderen, zoals het leren van flexibiliteit, 
timemanagement, planning.  

- De leerkrachten kunnen mogelijkhedeninzetten, gericht op het 
beheersen van emoties (werken met een thermometer, 
buitenspelen met een kaart). 
 
 
 
 

Petrusschool Op onze school signaleren de leerkrachten leerlingen die ondersteuning 
nodig hebben bij executieve functies. 

- Leerkrachten beschikken over verschillende mogelijkheden om 
het leren leren te bevorderen, zoals het leren van flexibiliteit, 
planning, agendagebruik en het zichtbaar maken van doelen en 
succescriteria. 

- De leerkrachten hebben verschillende mogelijkjheden, gericht op 
het beheersen van emoties (werken met een thermometer, time-
outplek, extra bewegingsruimte, koptelefoons, studiebuddy’s, 
samenwerking met een andere groep). 

 

Vroegtijdige signalering 
leer-, opgroei- en 
opvoedproblemen (alle 
scholen) 

Op alle scholen is diagnostische expertise aanwezig om tijdig leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen van leerlingen te signaleren. Dat betekent 
dat leerkrachten regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als op 
het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten regelmatig contact met 
ouders om over de ontwikkeling van hun zoon/dochter te praten. De 
school onderhoudt contacten met schoolmaatschappelijk werk en indien 
wenselijk met CJG of politie.  

Petrusschool Op onze school is diagnostische expertise aanwezig om tijdig leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen van leerlingen te signaleren. Dat betekent 
dat leerkrachten regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als op 
het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten regelmatig contact met 
ouders om over de ontwikkeling van hun zoon/dochter te praten. De 
school onderhoudt contacten met schoolmaatschappelijk werk en indien 
wenselijk met CJG of politie. 
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Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte aan passend 
leesonderwijs (alle 
scholen) 

Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die door het 
Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld: 

- protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010) 
- protocol Dyslexie groep 3 (2011) 
- protocol Dyslexie groep 4 (2011) 
- protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011). 

Petrusschool Op onze school heeft de taal/leesspecialist een protocol Dyslexie 
gemaakt. Dit protocol bevat de volgende onderdelen. 

- protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010) 
- protocol Dyslexie groep 3 (2011)es 
- protocol Dyslexie groep 4 (2011) 
- protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011). 

 

Ondersteuning van 
leerlingen met een 
ondersteunings-
behoefte aan passend 
reken- en 
wiskundeonderwijs (alle 
scholen) 

Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie zoals dit landelijk 
is ontwikkeld: 

- protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen/Dyscalculie 
(2011) 

 

Petrusschool Op onze school heeft de rekenspecialist kennis van het protocol. 
 

Ondersteuning van 
leerlingen die ziek zijn 
en tijdelijk niet naar 
school kunnen (alle 
scholen) 

Alle scholen werken conform de volgende afspraak:  
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school niet 
kan volgen, zorgt de school ervoor dat de leerling waar mogelijk toch 
schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De 
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te maken waardoor de 
leerling zo spoedig mogelijk weer lessen op school kan volgen.  
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO-Onderwijs aan Zieke 
Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg.  
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs www.sppoh.nl. 

Petrusschool Op onze school werken we conform de volgende afspraak:  
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het onderwijs op school niet 
kan volgen, zorgt de school ervoor dat de leerling waar mogelijk toch 
schooltaken kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De 
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te maken waardoor de 
leerling zo spoedig mogelijk weer lessen op school kan volgen.  
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCO-Onderwijs aan Zieke 
Leerlingen en bij de Kinderthuiszorg.  
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs www.sppoh.nl. 
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3.G. Multidisciplinair overleg (INZOCO) 
 

Alle scholen binnen SPPOH werken met een multidisciplinair overleg (MDO). Het staat iedere school 
vrij die zelf vorm te geven, maar binnen dit overleg werken in ieder geval de intern begeleider van de 
school, de adviseur passend onderwijs van SPPOH en de schoolmaatschappelijk werker samen. Zij 
hebben de taak, samen met ouders, leerkracht(en) en eventuele deskundigen, de ondersteuning en 
zo nodig de zorg voor de leerling zo goed mogelijk vorm te geven.  
Op de Petrusschool staat er iedere twee maanden een Inzoco gepland. Dit is een overleg tussen de 
intern begeleider(s), de adviseur van SPPOH en schoolmaatschappelijk werk. De leerkracht meldt een 
leerling aan en komt met een hulpvraag. De leerlingen worden besproken, de leerkracht krijgt 
handelingsadviezen. Wanneer nodig plannen we een MDO met ouders en alle andere betrokkenen 
erbij. Tussendoor is er intensief contact met de schoolmaatschappelijk werker en wanneer nodig met 
de medewerker van SPPOH.  

  

mailto:petrus@laurentiusstichting.nl
http://www.petrusschool.nu/


 
 

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021                                             19 
 

Petrusschool Rijswijk - 03PQ 
Johan Brouwerstraat 2, 2286 RL Rijswijk tel: 070  3930 960   

petrus@laurentiusstichting.nl   -  http://www.petrusschool.nu  

 

4. Extra ondersteuning in de school 
 

EXTRA ONDERSTEUNING SCHOOLNIVEAU 
TABEL 1 
 

Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Specifieke kennis en 
kunde 
 

Opleiding/werkervaring Inzet en zichtbaarheid  

 Domeinen  

 

  

Cognitieve 
ontwikkeling 

Specialist jonge kind 

 

Nu in opleiding  Input in de onderbouw 
tijdens 
overlegmomenten en 
het inplannen van 
nieuwe kind doelen. 

 Intern begeleider LB 
(1) 
 

Master of Science (MSc) Kennis en inzicht 
overdragen tijdens 
groeps- of individueel 
overleg. 

 Rekenspecialist LB 
(1) 

Opleiding 
rekenspecialist (1) 
Opleiding 
rekencoördinator 

Ondersteuning van 
leerkrachten bij 
leerlingen met 
rekenproblematiek.  
Invoeren van de nieuwe 
methode en beleid 
schrijven. Delen van 
kennis en nieuwe 
inzichten. D.m.v. 
klassenbezoeken het 
rekenonderwijs 
verdiepen en 
afstemmen. 

Didactische 
ontwikkeling 

Instructional leaders 
(3) 
 
 
 
Coöperatief leren 
Effectieve directe 
instructie model 
Leren zichtbaar 
maken 
 

HCO opleiding tot IL (3) 
Leerspecialist (Master 
SEN) (2) 
 
 
Scholing van het team 
door het HCO d.m.v. 
studiedagen. 

Systematisch afleggen 
van klassenbezoeken en 
individuele feedback 
gesprekken. 
 
Blokdagen en 
klassenbezoeken 
worden ingezet om deze 
vernieuwing vorm te 
geven en eigen te 
maken. 
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Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Specifieke kennis en 
kunde 
 

Opleiding/werkervaring Inzet en zichtbaarheid  

Spraak, taal en 
communicatie 

Taal/leesspecialist 
(LB) (1) 
 
 
 
Leesbegeleiders (3) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opleiding 
taal/leesspecialist (1) 
 
 
 
Bibliotheek Rijswijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuning van 
leerkrachten bij 
leerlingen met 
taal/leesproblematiek.  
Invoeren van de nieuwe 
methode en beleid 
schrijven. Delen van 
kennis en nieuwe 
inzichten. D.m.v. 
klassenbezoeken het 
taal/leesonderwijs 
verdiepen en 
afstemmen. 

Werkhouding 
motivatie, 
doorzettingsvermogen, 
leren leren, werktempo, 
zelfstandigheid 

Intern begeleider LB 
(1) 
 
Gedrags- 
leerspecialist LB (1) 
 
Gedragsspecialist in 
opleiding (1) 
 
 
VIB’er (1) in 
opleiding 

Master of Science (MSc) 
 
 
Master SEN  
 
 
Master SEN 
 
 
 
Opleiding 
beeldpractionair 
(Seminarium 
orthopedagogiek) 

Kennis en inzicht 
overdragen tijdens 
groeps- of individueel 
overleg. 
Ouders adviseren bij 
werkhoudingsproblemen 
Observaties in de groep. 
Gesprekken met de 
leerling. 
 
De interactie tussen 
leerkracht en leerling in 
kaart brengen en 
coachen van de lk/lln. 
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Onderwijsbehoeften 
van leerlingen 

Specifieke kennis en 
kunde 
 

Opleiding/werkervaring Inzet en zichtbaarheid  

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling en 
gedrag  

Intern begeleider LB 
(1) 
 
Gedrags- 
leerspecialist LB (1) 
 
LB Leerkracht 
 
Gedragsspecialist in 
opleiding (1) 
 
 
VIB’er (1) in 
opleiding 

Master of Science (MSc) 
 
 
Master SEN  
 
 
Master SEN 
 
Master SEN 
 
 
 
Opleiding 
beeldpractionair 
(Seminarium 
orthopedagogiek) 

Kennis en inzicht 
overdragen tijdens 
groeps- of individueel 
overleg. 
Ouders adviseren bij 
werkhoudingsproblemen 
Observaties in de groep. 
Gesprekken met de 
leerling. 
Beleid schrijven en 
uitvoeren. 
 
De interactie tussen 
leerkracht en leerling in 
kaart brengen en 
coachen van de lk/lln. 

Lichamelijke, 
motorische, 
zintuiglijke 
ontwikkeling 

Vakleerkracht 
bewegingsonderwijs 

HALO opleiding. Groep 1 en 2 krijgen 
wekelijks gymonderwijs. 
3 tot en met 8 krijgt 2 
keer per week 
gymonderwijs. Er wordt 
systematisch gewerkt 
aan individuele doelen 
die inzichtelijk zijn voor 
de leerlingen. 
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EXTRA ONDERSTEUNING IN SAMENWERKING MET PARTNERS  

TABEL 2 
 

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

HCO + OA Trainers, adviseurs, 
psychologe/orthopedagogen en 
andere onderwijsexperts die 
ondersteuning bieden op vele 
verschillende gebieden. 

Wordt ingehuurd voor het doen van 
individueel onderzoek bij leerlingen, 
trainingen en begeleiding van het 
team bij onderwijsvernieuwingen en 
bij ondersteuning en coaching van 
leerkrachten en interventies zoals 
video interactie begeleiding.  

Schoolformaat, 
jeugdformaat, CJG 

Schoolmaatschappelijk werk en 
centrum Jeugd en Gezin 

De smw’er is 4 uur per week 
beschikbaar voor de school en 
aanwezig bij het MDO. De smw is 
elke week een ochtend op school 
aanwezig met een inloopspreekuur.  

Orka training Kindercoach 
Kinder- en jeugdtherapeut 

De groepen 5 en 6 krijgen al een 
aantal jaar Orka training bij ons op 
school. De leerkracht stemt samen 
met de trainer het programma af op 
de behoefte van de groep. De 
komende jaren gaan wij de Orka 
training in alle groepen inzetten en 
het team opleiden tot Orka trainer. 
De interactie tussen de leerlingen, 
de groepsvorming, en de 
omgangswaarden en normen van 
hoe gaan wij met elkaar om worden 
in deze training aangeleerd. De 
leerkracht neemt dit mee terug naar 
de dagelijkse praktijk en past deze 
wijze toe in de groep. 
 

Trias Muziekdocenten Trias Muziekonderwijs vanaf de kleuters 
tot groep 8. Samenspellessen tot 
het bespelen van een gekozen 
instrument. 

 

  

mailto:petrus@laurentiusstichting.nl
http://www.petrusschool.nu/


 
 

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021                                             23 
 

Petrusschool Rijswijk - 03PQ 
Johan Brouwerstraat 2, 2286 RL Rijswijk tel: 070  3930 960   

petrus@laurentiusstichting.nl   -  http://www.petrusschool.nu  

 

5.  Overzicht protocollen 

Protocollen Beschikbaar (ja/nee/wanneer wel) 

Preventief pestprotocol ja 

Meldcode kindermishandeling (landelijk model) ja 

Protocol Dyslexie  ja 

Protocol voor medisch handelen ja 

Veiligheidsplan (RIE) ja 

Ontruimingsprotocol Ja 

Protocol hoogbegaafdheid Ja 

6. Ondersteuningsvoorzieningen 
 

Fysieke toegankelijkheid 

De Petrusschool is gelijkvloers en heeft een speciale ingang voor rolstoelgebruikers. Er is een 
invalidetoilet aanwezig. 

 

Digitale toegankelijkheid 

Er zijn per groep 4 tablets/laptops beschikbaar. 
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7. Ontwikkelplan  
 Ambities voor de periode van vier jaar en concrete doelen voor komend schooljaar 
Ambities 
voor 
2017-
2021 

 De onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart brengen en vertalen naar ons 
onderwijsaanbod.  

 De school heeft aandacht voor het belang van een goede ouderbetrokkenheid. 

 Wij stellen hoge eisen aan de verschillende leerprocessen van de kinderen en de 
te behalen processen. 

 Wij sluiten aan bij het onderwijs in de 21e eeuw.  
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Schooljaar 
2017-
2018 

 De doelen en succescriteria zijn zichtbaar in alle groepen. Het leren wordt 
zichtbaar gemaakt. 

 Er heerst een lerende professionele cultuur waarin leren van en met elkaar 
centraal staat. Om dit te bewerkstelligen, is er sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de te behalen doelen. 

 Er is een stevige management structuur waarin de taken concreet zijn verdeeld. 
Op deze wijze worden lijnen kort gehouden en het kwaliteitszorgsysteem 
inzichtelijk. 

 Er is een duidelijk beschreven profiel van de onderwijskundig schoolleider.  

 De schoolleider wordt gezien als motor in het onderwijskundig beleid. De 
schoolleider zet medewerkers in hun kracht. Daarmee wordt een 
opbrengstgerichte lerende cultuur gestimuleerd. 

 Er is een duidelijk beschreven profiel van de rol van de intern onderwijskundig 
begeleider in het bewaken en bespreken van de resultaten in relatie tot de 
gestelde doelen op school-, groep-, en leerling niveau en ondersteunt de 
leerkrachten. 

 Leerkrachten werken structureel aan hun didactische vaardigheden en kunnen 
gedifferentieerd werken. Het Directe Instructiemodel kan hierbij leidend zijn. 
Daarnaast kunnen zij adequaat effectieve didactische strategieën toepassen om 
zo vorm te geven aan effectieve instructie voor alle leerlingen. 

 Leerkrachten werken aan een gestructureerd klassenmanagement. 

 Er is sprake van een team met gezamenlijke belangen en doelen. Er heerst een 
goede sfeer waarin het met elkaar werken prettig verloopt. 

 De leertijd die tot beschikking staat wordt door alle teamleden effectief gebruikt. 
Storing van de lessen wordt zoveel mogelijk voorkomen door heldere afspraken. 
Hiervoor zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd. 

 Met kinderen die meer of minder tijd nodig hebben voor de basisstof wordt 
rekening gehouden om hiermee te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften 
van leerlingen. 

 De school hanteert een kwaliteitszorgsysteem. 

 De school heeft een kwaliteitshandboek waarin alle documenten behorend bij 
het kwaliteitszorgsysteem en het plan van aanpak opgenomen zijn. 

 Er zijn streefdoelen gesteld  voor deze vakgebieden en deze worden behaald 
d.m.v. effectief eenduidig handelen. 

 Er is voldoende additioneel materiaal aanwezig om alle leerlingen te voorzien in 
hun onderwijsbehoeften. Schoolbrede afspraken zijn vastgelegd. 

 De resultaten en opbrengsten van de niet methode-gebonden toetsen worden in 
kaart gebracht, besproken en geanalyseerd in MT en team. Er wordt op school- 
en groepsniveau en leerling niveau een verbeterplan opgesteld met daarin 
ambitieuze doelen voor de komende periode. 

 De resultaten en opbrengsten van de methode-gebonden toetsen worden in 
kaart gebracht, besproken en geanalyseerd in MT en team. De uitkomsten 
worden zichtbaar gemaakt. 

 De resultaten en opbrengsten van de eindtoets groep 8 liggen op of boven het 
niveau dat op basis van het leerlinggewicht mag worden verwacht.  

 Er is een heldere en breed gedragen visie en missie en deze wordt door alle 
betrokkenen uitgedragen. De missie en de visie vormen de basis voor elke keuze 
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en ontwikkeling. De missie en visie zijn herkenbaar voor alle betrokkenen 
(leerkrachten, leerlingen, ouders) en sluit aan bij de visie/ missie van het Bestuur. 

 De school hanteert voor de 4 hoofdvakken plannen om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften en -niveaus van de leerlingen. Er worden 
concrete doelen gesteld per subgroep en indien nodig individueel. Er wordt 
cyclisch gewerkt. 

 De uitvoering op elk niveau wordt regelmatig geëvalueerd. Vervolgacties worden 
daarop aangepast. 
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