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Schoolgids 
Schoolplan 
School ondersteuningsplan  

Bijlagen.  

 

Visie passend onderwijs  
Iedere leerling is uniek. Wij willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, 

waarbij er niet zozeer gekeken wordt naar wat de leerling niet kan, maar juist naar wat de 

mogelijkheden van deze leerling zijn. Binnen passend onderwijs staat de leerling centraal en w ordt 

het onderwijsaanbod op hem/haar afgestemd. Dit betekent niet dat iedere leerling een uniek 

onderwijsprogramma krijgt. 

 

Wij zien ons als school voor (speciaal) basisonderwijs voor de taak gesteld om gedifferentieerd 

onderwijs te organiseren, dat recht doet aan de verschillen van leerlingen, maar dat ook 

uitvoerbaar is in een groep. Voor de organisatie van het onderwijs maken wij gebruik van een 

zorgcontinuüm.  

 

Het uitgangspunt bij de samenwerking en het doorlopen van de structuur van het 

handelingsgerichtwerken (HGW) is steeds: 

 

“monodisciplinair als het kan, multidisciplinair als het moet!”  

 

Een zorgcontinuüm geeft aan dat er sprake is van gradaties in de hulpverlening waarbij lichte zorg 

het startpunt is en de zorg steeds intensiever wordt. Belangrijk is dat het in het continuüm gaat 

om zorgverlening waarin alle betrokkenen rond het individuele probleem blijven samenwerken. Bij 

inschakeling van meer intensieve zorg blijft de leerkracht als professional verantwoordelijk voor 

het kind, en daarom blijft de leerkracht dus actief betrokken bij de zorg. 

Het continuüm van zorg ziet er als volgt uit: 
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Een uitwerking van de zorgcyclus is verwerkt in het ondersteuningsplan van de Laurentiusschool.  
 
Ontwikkelingen 2022 -2023. 
Het schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de 
Laurentiusstichting, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan 
gekoppelde doelen. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. Het 
vierjarige schoolplan wordt jaarlijks vertaald naar een jaarplan gekoppeld aan de 
kwaliteitszorgkalender en jaarplanning. 
 
Didactisch 
Het team is getraind en gecoacht in het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Tevens heeft er 
training en coaching plaatsgevonden gericht op specifieke vakdidactiek bij Rekenen en Begrijpend 
lezen. Wij zijn ervan overtuigd dat sterk didactisch handelen bijdraagt aan een fijne sfeer in de 
groep. Een leerkracht met goede didactische vaardigheden is in staat om een leerklimaat te 
creëren, waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. We vinden het van groot belang dat onze 
leerkrachten het onderwijsaanbod met geschikte opdrachten en heldere uitleg zo structureren dat 
de leerling het zich eigen kan maken. De leerkrachten stemmen de instructies, spelbegeleiding, 
opdrachten en onderwijstijd af op de behoefte van de groep en de individuele leerling. De 
afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van 
leerlingen.  
 
Onze ambities:  Effectieve en activerende instructie zien we dagelijks in alle groepen terug. De 
continuïteit hierin waarborgen door didactiek planmatig te agenderen en te bespreken. En door 
coaching door de unitcoördinatoren en collegiale consultatie. 
 
Pedagogisch 
Op de Laurentiusschool werken wij vooral op een preventieve manier als het gaat om creëren van 
veiligheid en een positief klimaat. De school werkt aan het pedagogisch klimaat door de 3 
basisregels van de school centraal te stellen:  

1. We zijn aardig voor elkaar  
2. We zijn rustig in de school 
3. We zorgen goed voor de spullen. 
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Als basis voor het pedagogisch klimaat zien wij het voorbeeldgedrag van de leerkrachten en het 
voorleven van de afspraken die we hebben. Om kinderen gedragsvaardigheden bij te brengen en 
te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode PAD. 
Daarnaast werken we met een methode voor weerbaarheid, Rots & Water. Voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben om het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken 
we met een kindplan dat samen met ouders en leerling wordt opgesteld. Op onze school is er 
continue aandacht voor de veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden. Reflecteren op 
incidenten tussen leerlingen of tussen leerling en leerkracht krijgt op onze school veel aandacht. 
De school heeft dit verwerkt in een veiligheidsplan. In het veiligheidsplan zijn ambities opgenomen 
waaraan de school de komende jaren wil werken. 
 
Onze ambities:  Meer kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van trauma sensitief 
lesgeven.  

 

Domeinen basisondersteuning. 

 

1. Onderwijs. 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen.  

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 

ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.  

2. Ondersteuning. 

a. Voor alle leerlingen met extra ondersteuning is een ambitieus 

ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

c. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. 

3. Beleid. 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingzorg. 

b. De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingzorg en past het beleid zo 

nodig aan. 

4. Organisatie. 

a. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

b. De school heeft een effectief schoolondersteuningsteam. 

 

  



 

*Ja of nee 

 

Deskundigheid 

 

 Uren 
beschikbaar 

Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevreden
heid* 

Niet naar 
tevredenheid
* 

Niet 
beschikbaar.
* 

Schoolmaatschappelijk 
werk 

8 uur Ja Ja    

Remedial teaching 
Leerkrachtondersteuners 

5-10 uur per 
groep 

Ja Ja    

Logopedie - Intern 28 
uur  

- Inzet 
logopediep
raktijk in 
school naar 
behoeften 

Ja Ja  Niet alle 
uren worden 
ingevuld. 

 

Expertise taal, lezen, 
spraak 

Via 
logopedisten. 

ja  Nog 
onvoldoende 
beschikbaar 
voor team. 

 

Expertise rekenen en 
wiskunde 

4 uur per week Nee 
 

 Nog 
onvoldoende 
beschikbaar 
voor team. 

 

Expertise sociale 
vaardigheden 

4 uur per week - 9 
leerkrach
ten met 
een 
Master 
EN 

- 8 
leerkrach
ten Rots 
en Water 
trainers.  

   

Expertise 
faalangstreductie. 

Nee Nee   x 

Expertise gedrag 
Orthopedagoog  

8 uur per week   ja   

Expertise jonge 
risicoleerlingen 

4 uur per week Ja -   

Expertise 
(hoog)begaafdheid 

5 dagen per 
week 
 

Nog in 
ontwikkeling.  

Ja   

Expertise motoriek MRT: 4 uur per 
week intern. 

ja ja   
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Inzet Cesar in 
de school naar 
behoeften.  

Expertise tweede taal NT2 Via logopedie     

Expertise auditieve 
ontwikkeling* 

x    x 

Expertise visuele 
ontwikkeling*  

x    x 

Expertise cognitieve 
ontwikkeling 

Via 
orthopedagoog 

    

Expertise autisme x    x 

Expertise zieke kinderen x    x 
Jeugdzorg Beschikbaar via 

netwerk.  
Ja    

 

 

Voorzieningen 

 

 Kwaliteit 
geborgd* 

Naar 
tevredenheid* 

Niet naar 
tevredenheid* 

Niet 
beschikbaar.* 

Rolstoelvriendelijk    x 
Invalidetoilet x    

Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

   x 

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

   x 

Gespreksruimte x    
Therapieruimte x    

Verzorgingsruimte    x 

Time out ruimte    x 
Huiswerkgroep na 
schooltijd 

   x 

Kinderopvang    x 
Taalgroep NT2    x 

Structuurgroep    x 
Groep zeer moeilijk 
lerenden 

   x 

Groep internaliserend 
gedrag 

   x 

Groep externaliserend 
gedrag. 

   x 

Groep crisisopvang    x 
Inclusieve groepen    x 
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Samenwerking ketenpartners. 

 

 Structureel Regelmatig Incidenteel Geen 
samenwerking 

Leerplicht  x   
Jeugdgezondheidszorg x    

Team Jeugd Delft x    

Kernteam Pijnacker-
Nootdorp 

   x 

Maatschappelijk team 
Midden-Delfland 

  x  

CJG Lansingerland   x  
Jeugdformaat x    

Enver    x 
Jeugd GGZ  x   

Politie   x  
Ipse De Bruggen   x  

MEE   x  

 

 

Financiën 
Waar gaat u de middelen van het samenwerkingsverband voor basisondersteuning (€ 130, - per ll.) en 
extra ondersteuning (€50, - per ll.)  aan besteden? 
 
Voor het speciaal basisonderwijs geldt een andere bekostiging. De Laurentiusschool zet deze gelden 
in voor ondersteuning in de groepen. Deze ondersteuning bestaat uit leerkrachtondersteuners en de 
groepsgrootte.   

 

 

Evaluatie 
Wanneer gaat u in het schooljaar het schoolondersteuningsprofiel evalueren en actualiseren volgens 
de PDCA-cyclus? 
 
In het schooljaar 2022-2023 wordt de evaluatie van schoolondersteuningsprofiel opgenomen in het 
jaarplan.  
 

 

  

 

 

 


