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Basisondersteuning 

 
De Schaepmanschool geeft onderwijs volgens het Jenaplanconcept, met een goed pedagogisch 
klimaat, is kind-volgend en is ingesteld op individuele zorgbehoeften van leerlingen.  
Wij creëren een onderwijsleersituatie waarin kinderen continu kunnen ontwikkelen. Het onderwijs is 
afgestemd op de behoefte van ieder kind. Binnen ons concept bestaan er twintig basisprincipes die 
uitspraken doen over het mensbeeld, de samenleving, opvoeding en onderwijs.  
 
De school heeft een professioneel, enthousiast, hardwerkend, betrokken, leergierig en positief 
ingesteld team.  In het team is veel (algemene) expertise aanwezig, we richten ons op onze 
focuspunten tijdens teamscholing. De didactische vaardigheden van de stamgroepsleider zijn continu 
in ontwikkeling. De stamgroepleiders verzorgen effectieve instructies waarbij het niveau is afgestemd 
op de behoeften van de groep en op individuele kinderen. De instructies worden gegeven aan de 
hand van het directe instructiemodel. Tijdens de instructie en (begeleid) inoefenen gaan de 
stamgroepleiders na of de kinderen de leerstof en opdrachten begrijpen. Daarbij geven de 
groepsleiders de kinderen directe en individuele feedback op alle niveaus. 
 
De Schaepmanschool voldoet ruimschoots aan de basiszorg zoals aangegeven in de criteria van de 
onderwijsinspectie. “Wij denken en werken vanuit onderwijsbehoeften en mogelijkheden. Wij 
werken al meer dan tien jaar handelingsgericht. Wij gaan uit van verschillen.” Op het gebied van 
breedtezorg is vooral scholing, training en de inzet van externe expertise van belang.  
 
Er wordt altijd gezocht naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. Aan de hand 
van de cyclus van handelingsgericht werken wordt de ontwikkeling van alle kinderen bekeken en 
worden de, voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften, interventies gepland. Deze 
interventies zijn gericht op het (ontwikkelings)perspectief van het kind. De school evalueert om de 6 
tot 8 weken of de extra ondersteuning het gewenste rendement heeft en stelt interventies zo nodig 
bij. 
 

 
Breedte-ondersteuning 

In een school ondersteuningsteam (SOT) wordt structureel besproken en mogelijk besloten welke 
ondersteuning geboden kan worden voor een kind. Dit kan onderwijs ondersteuning zijn (OA) binnen 
de school, bekostigd vanuit het SWV. Er kan ook besloten worden tot ondersteuning met 
voorzieningen via het wijkteam. 

 

Fysiek medisch 

 
Basisondersteuning 

Doordat het schoolbestuur/SWV RiBA met een protocol heeft vastgelegd wat de richtlijnen zijn m.b.t. 
de medische handelingen welke het personeel mag uitvoeren, geeft dit inzicht in de mogelijkheden 
en grenzen. Met ouders wordt vooraf een plan gemaakt waarin de afspraken worden vastgelegd. 
Hierin staat concreet welke verantwoordelijkheden eenieder heeft en hoe deze worden 
overgenomen op het moment dat dit noodzakelijk is.   

 
Breedte-ondersteuning: 



 

 

Wanneer de zorg over de fysiek medische kant van de ontwikkeling van een kind te groot wordt en 
het SOT niet meer voldoende antwoord geeft op de ondersteuningsvragen van een kind kan er 
overgegaan worden tot het organiseren van een HIA. Tijdens het HIA wordt door alle betrokkenen 
vanuit ieders expertise samen een plan geschreven. Dit geeft dit duidelijkheid in de mogelijkheden 
en de beperkingen. Door de evaluatiemomenten van een HIA-traject vooraf te plannen, gaan we 
systematisch om met het bijstellen van het begeleidingsplan. Het kan zijn dat het begeleidingsplan en 
de ondersteuning zo goed geregeld is dat het weer overgaat in een uitgebreide SOT. 

 

Sociaal-emotioneel  

Basisondersteuning 

Op onze school werken we aan een klimaat waarbij iedereen zich welkom en verbonden voelt.  
Voor de kinderen en stamgroepsleiders is het helder wat er van hen verwacht wordt en het is 
duidelijk dat hetgeen beschreven staat in het schoolplan in werkelijkheid ook wordt uitgevoerd. Op 
een positieve wijze geven wij aan hoe je zorgt voor zichzelf, voor elkaar en voor de omgeving.  
We werken nu 6 jaar met het KiVa programma en nemen daaruit de vragenlijsten af bij de kinderen 
van de bovenbouw. Na de afname wordt de uitkomst door de stamgroepleider en de 
internbegeleider geanalyseerd. De acties die uit de analyse komen worden in de stamgroep uitgezet.  

 
Breedte-ondersteuning 

Doordat onze kennis over en de toepassing van de Jenaplanessenties  (zie schoolgids) en de 
executieve functies de afgelopen jaren is uitgebreid kunnen we kinderen ook ondersteunen die een 
specifieke ondersteuningsvraag hebben op dit gebied. 

 

Werkhouding   

 
Basisondersteuning 

De kracht van ons systeem zit in de structuur van het plannen en uitvoeren van weekplannen. De 
stamgroepleiders hebben het vermogen om hier flexibel en toegespitst op individuele behoefte mee 
om te gaan. 

 
Breedte-ondersteuning 

De school zet preventief onderwijs ondersteuning in met als doel werkhoudingsproblemen te 
voorkomen.  

  



 

 

 

Thuissituatie  

 
Basisondersteuning 

In de afgelopen jaren hebben wij de structuur van de wijkteamaanpak zien groeien. De 
samenwerking en de toegankelijkheid voor collega’s en ouders binnen het systeem is vergroot. Door 
een structurele samenwerking merken we dat de eventuele invloed van de thuissituatie inzichtelijk 
wordt en wij ons kunnen richten op de taken die passend zijn binnen het onderwijs. Een 
aandachtspunt blijft het plannen en hebben van evaluaties. 

 
Breedte-ondersteuning 

Voorzichtig groeit het vertrouwen tussen de verschillende organisaties waardoor wij steeds beter 
durven te vertrouwen op de kwaliteiten en mogelijkheden van anderen. De invulling van de breedte-
ondersteuning wordt bepaald tijdens een SOT. In een SOT zitten alle betrokkenen samen om de tafel 
zitten en neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid tijdens en na dit proces. Door de 
evaluatiemomenten van een SOT structureel te plannen gaan we systematisch om met het bijstellen 
van de begeleiding. Een aandachtspunt blijft de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening. Dit zorgt voor 
stagnatie in het totale proces.  

 

Dit zijn onze focuspunten voor de aankomende jaren. 

 

Leren en ontwikkeling 
De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gemaakt om kinderen te leren eigen doelen te 
formuleren en deze te combineren met de doelen die de school stelt. 
Steeds meer zien we dat deze manier van werken van invloed is op de intrinsieke motivatie. Kinderen 
geven het plan vorm en zijn mede verantwoordelijk voor de opbrengst en het proces.  
Een uitdaging in dit proces is de ondersteuning van onze hoogbegaafde kinderen. De aankomende 
jaren willen we deze kinderen beter kunnen bedienen in hun ontwikkeling. Hiervoor hebben we een 
kwaliteitskaart opgesteld.  

 

Sociaal-emotioneel gedrag 
Doordat we kinderen inzicht geven in de sociale relaties binnen de groep ondersteunen we de 
kinderen in de rol die ze zelf kunnen vervullen hierbij gebruiken we de kennis en de methodiek van 
WinWin. Met Winwin hebben we kennisgemaakt. De volgende stap is deze methodiek structurele in 
te zetten in de kindgesprekken.  

 

Werkhouding 
Ook op het gebied van werkhouding willen we de kennis van kinderen over zichzelf vergroten. Door 
het aanbieden van de jenaplanessenties ondersteunen we de kinderen hierbij. Daarnaast is de inzet 
van de cursus van zelfstandigwerken naar zelfverantwoordelijk leren ieder jaar bij de start van een 
schooljaar een actueel aandachtspunt voor de collega’s 

 

Thuissituatie 
Om ouders meer inzicht te geven in de mogelijkheden om in de opvoeding meer keuzemogelijkheden 
aan te brengen, willen wij,  in samenwerkingen met samenwerkingspartners, koffie-ochtenden 
waarbij opvoedvragen centraal staan. Daarnaast kunnen we kennis vanuit deze bijeenkomsten 
vervlechten met andere momenten waarop we ouders spreken of communiceren. Denk hierbij aan 
stamgroepavonden en nieuwsbrieven.  



 

 

 

Wat willen/kunnen we niet 

 

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs; 
Onze grenzen zijn er wanneer:  
- Kinderen onvoldoende zelfredzaam zijn. De verwachtingen hiervan kunnen per leeftijd en 

ontwikkelingsgebied verschillen.  
- Kinderen hun welbevinden structureel verliezen. 
- Kinderen structureel voor zichzelf en/of anderen een bedreiging vormen 
- Met kinderen onvoldoende contact kan worden gemaakt en/of niet aanspreekbaar zijn 

waardoor er geen sprake is van een relatie met anderen. 
- Een kind structureel een op een aandacht nodig heeft voor een ontwikkeling.  
- Er na onderzoek blijkt dat we bij kinderen niet de goede zorg of begeleiding kunnen bieden of 

er onvoldoende begeleiding is 
- Er bij kinderen medische handelingen nodig zijn zonder dat daarbij externe hulp wordt 

geboden. 
- Ondanks de inzet van betrokkenen er geen of onvoldoende meetbare ontwikkeling plaats 

vindt. 
- Als er sprake is van gedragsproblemen waardoor anderen kinderen niet kunnen leren. 
- Ouders niet coöperatief zijn waardoor samenwerking niet mogelijk is. 
- Ouders zich agressief opstellen. 
- Als de aandacht van de stamgroepleider die het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te 

komen dusdanig groot is (bv. extreme comorbiditeit) dat dit ten kosten gaat van de 
ontwikkeling van andere kinderen. 

  

 
 
 
 
 
 


