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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Het SPICK 2018-2019 
 

 
 
 

missie 
In ontmoeting maken we kennis met elkaar 

Het Spick geeft ruimte aan elk talent 
Je mag zijn zoals je bent 

 
visie 

In een veilige, sfeervolle en krachtige leer- en leefomgeving bieden we: 
- betekenisvol onderwijs 

- zorg voor ieder kind 
- voor-, tussen- en naschoolse arrangementen 

 
Ruimte voor talent! 

We leren, spelen en ontwikkelen: 
- van en met elkaar 

- binnen en buiten school 
- samen met jong en oud 

- open en transparant 
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De basisondersteuning 
 

Ononderbroken ontwikkelingsproces. 

 

We zorgen ervoor dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Belangrijk hierbij zijn de 

overdrachtsgesprekken van de ‘oude’ leerkracht naar de ‘nieuwe’ leerkracht. Deze vinden plaats voor de start van een 

nieuw schooljaar. Verder houden de leerkrachten in ons leerling-administratiesysteem (Parnassys) de belangrijkste 

aandachtspunten over de leerlingen bij. Voor de kinderen in groep 1 en 2 worden de observaties vastgelegd in HOREB. 

De ontwikkeling van de resultaten van elke leerling wordt gedurende de gehele schoolloopbaan bijgehouden door 

middel van het Cito Leerlingvolgsysteem, waarbij naast inzicht in de individuele stand van zaken ook landelijke 

vergelijkingen gemaakt kunnen worden. 

 

Daarnaast wordt er gewerkt met groepsplannen voor de didactische gebieden spelling, rekenen, lezen en begrijpend 

lezen, en voor de gebieden sociaal emotioneel en gedrag/werkhouding. Niet in alle groepen is dit gelijk, de school is 

hierin in ontwikkeling. In een groepsplan staat het geplande aanbod per leerling of een groep leerlingen beschreven, 

passend bij de onderwijsbehoeften van de leerling of de groep leerlingen. Bij het bepalen van de onderwijsbehoeften 

wordt gekeken naar (ingeschatte) intelligentie, resultaten, instructie- en ondersteuningsbehoefte, de sociaal 

emotionele behoefte en/of de werkhouding van de leerling(en). Om deze informatie te verkrijgen maken we gebruik 

van: analysemethode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen, kindgesprekken en observaties. Doordat het 

aanbod zo specifiek mogelijk wordt aangeboden, leert een leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling. Hij doet 

succeservaringen op, maar leert ook om te leren (denk ook aan taakwerkhouding etc.). 

 

Binnen de groepsplannen kennen we drie instructieniveaus; de basisgroep, leerlingen die een verlengde instructie 

krijgen en leerlingen die een verkorte instructie krijgen. Wanneer een leerling niet in een van deze niveaus past is er 

nog de mogelijkheid tot het volgen van een eigen leerlijn. De groepsplannen zijn leidend voor het aanbod in de groep 

volgens het IGDI model (Interactief, Gedifferentieerd, Direct Instructie model), waarbij volgens een vaste lesstructuur 

les wordt gegeven. Hierbij wordt het lesdoel expliciet besproken en geëvalueerd, met tussentijdse procesgerichte 

feedback. De school is in ontwikkeling om door het werken met dit model het leerkrachthandelen te versterken voor 

het omgaan met verschillen tussen kinderen.  

Omdat we voor de cursorische vakken (rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, verkeer, sociaal- emotioneel) in alle 

groepen dezelfde methode gebruiken kunnen we de doorgaande lijn wat betreft het aanbod voor de leerlingen 

waarborgen. Voor kinderen met een eigen leerlijn (verlegd of vertraagd) wordt de doorgaande lijn gewaarborgd door 

de handelingsplannen en ontwikkelperspectieven die tweemaal per jaar worden geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij 

worden de ouders betrokken. 

 

  

(Ortho-)pedagogische aanpak en klimaat. 

 

Leerkrachten werken op basisschool het Spick vanuit een pedagogisch optimisme. Ze denken in kansen. “Op Het Spick 

mag je zijn zoals je bent” (missie). Verschillen worden gezien en benut. 

Als een leerling een specifieke begeleidingsvraag heeft, gaat de leerkracht samen met de ouders (en evt. teamleider) in 

gesprek. Het kind wordt d.m.v. een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief in kaart gebracht (overzicht). Wat zijn 

de compenserende en belemmerende factoren? Door gebruik te maken van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe 
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handelingsalternatieven voor het werken met de specifieke leerling. Het HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek ) 

denken en handelen raakt steeds meer verankerd in het leerkracht handelen van de dagelijkse praktijk en geldt niet 

alleen in de aanpak van kinderen met een specifieke vraag, maar voor alle leerlingen. 

 

(Ortho-)pedagogische en/of (ortho-)didactische programma's en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en 

het voorkomen van gedragsproblemen.  

 

Dagelijks observeren we de leerlingen. We zien hoe ze zich gedragen. Omdat we het erg belangrijk vinden dat de 

kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied fijn voelen, willen we dit gestructureerd volgen en onder de loep 

nemen. We gebruiken hiervoor Zien! (Volg Instrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling). Zowel de leerling (vanaf groep 

5) als de leerkracht vult een lijst in met betrekking tot gedrag, emotie en gevoel van de leerling. De leerkracht gaat 

hierbij uit van hetgeen zichtbaar is bij de leerling. Door de resultaten van de twee lijsten (leerlingen en leerkracht) naast 

elkaar te leggen krijgen we een zo compleet mogelijk beeld. De meerwaarde hiervan zit vooral in de gesprekken tussen 

leerkracht-leerling en leerkracht-teamleider hierover om zo meer zicht te krijgen op gedragspatronen. N.a.v. deze 

gesprekken zetten we interventies (preventief en curatief) in gang. Het gebruik van Zien! is nog in ontwikkeling op Het 

Spick. Wanneer we voldoende zicht hebben op de interpretatie van het instrument zullen we ook ouders betrekken in 

dit proces. Dit gebeurt vooralsnog op incidentele basis. Als we de leerlingen meerdere jaren met Zien! op sociaal-

emotioneel gebied systematisch volgen, kunnen we nagaan of eerdere interventies zinvol zijn geweest en of leerlingen 

zich positief/negatief ontwikkelen op de onderzochte aspecten. 

 

Schoolbreed wordt er gewerkt met de methode Leefstijl. Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-

emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij kan men denken aan de volgende vaardigheden: samen spelen, 

samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met 

verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Daarnaast komen media-educatie, 

gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk 

zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis en later als zij volwassen zijn. 

Verder hebben we een pestprotocol. We handelen hiernaar. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor drie groepen 

(degene die gepest wordt, de pester en de middengroep).  

 

Ondersteuningscycli. 

 

Leerlingondersteuning: De leerkracht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de leerlingen met de teamleider naar 

aanleiding van de toetsresultaten. Naar aanleiding hiervan worden de groepsplannen voor de nieuwe periode 

opgesteld. Voor enkele leerlingen zal er indien daar behoefte aan is, vaker overleg zijn. 
 
Leerkrachtondersteuning: Onze school heeft teamleiders die leerkrachten ondersteunen bij het bieden van 
ondersteuning op maat. De teamleider heeft speciale aandacht voor de ontwikkeling van de leerkracht en voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We verwachten van alle leerkrachten dat ze zich blijven ontwikkelen. 
Tijdens de bespreking van de ontwikkeling van de kinderen wordt er ook altijd gesproken over de rol van de leerkracht 
en welke ontwikkeling of ondersteuning hij/zij daar bij nodig heeft. Deze persoonlijke ontwikkeling wordt altijd 
gekoppeld aan de schoolontwikkeling.   
 

De schoolontwikkeling: Deze wordt naar behoefte ondersteund vanuit externe instanties. 

 

 

mailto:hetspick@spick.kerobei.nl


               
 
 
                    

basisschool Het Spick | Kerkstraat 12 | 5954 BC Beesel | 077 474 3057 | www.spick.kerobei.nl | hetspick@spick.kerobei.nl 
 pagina 4 van 7 

Onderwijsondersteuningsstructuur gericht op preventie.  

 

De leerlingenzorg monitoren we cyclisch. In het begin van het schooljaar starten de leerkrachten met een groepsplan 

dat gebaseerd is op het laatste groepsplan en de laatste resultaten van toetsen uit de vorige groep. Tijdens 

gezamenlijke studiemomenten op Leer- Werkbijeenkomsten worden deze groepsplannen bijgesteld en aangescherpt. 

We zijn hierin continu in ontwikkeling. Het vormgeven van combinatiegroepen en de daarbij behorende groepsplannen 

blijven speerpunt van onze school.  

 

In het midden van het schooljaar worden de M-toetsen van Cito zowel op groeps- als op schoolniveau geanalyseerd. 

Hieruit kunnen acties op groeps-, bouw- en schoolniveau volgen. Deze worden weer opgenomen in het groepsplan.  

 

Wanneer er bij de speelleergroepen en het kinderdagverblijf leerlingen gesignaleerd worden door de leidsters worden 

deze ook met de teamleider van de onderbouw besproken (na toestemming van de gezaghebbende ouders). Daarnaast 

worden alle leerlingen door middel van een 'warme' overdracht overgedragen aan de basisschool (na toestemming van 

de gezaghebbende ouders).  

 

Aanbod voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met ernstige 

rekenproblemen of dyscalculie. 

 

De leerlingen die ernstige lees- en spellingsproblemen hebben volgen wij volgens het protocol vertraagde 

leesontwikkeling. Deze toetsen worden afgenomen en geanalyseerd door de teamleider en leerkrachten. Indien nodig 

krijgen deze leerlingen een aangepast aanbod binnen het groepsplan of een persoonlijk HGA.  

 

Met behulp van het protocol ‘ernstige reken- wiskunde problemen en dyscalculie’ kunnen kinderen met mogelijke 

dyscalculie gesignaleerd worden. Het aanbod voor kinderen met een rekenprobleem heeft door de invoering van de 

nieuwe rekenmethode extra aandacht gekregen gedurende de afgelopen jaren. 

 

Schoolkenmerken op basis van de omschreven basiskwaliteit van de inspectie van onderwijs. 

 

De school heeft vanuit de inspectie een basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie haar vertrouwen in de school 

heeft uitgesproken. Men is zeer tevreden over de taakgerichte werksfeer die er heerst op bs Het Spick.  

 

Specifieke deskundigheid op school. 

 

Basisschool Het Spick heeft leerkrachten in huis met een specialisme. Dit betreft enkele leerkrachten die zich richten op 

meervoudige intelligentie (MI), beelddenken en een ICT-deskundige. Daarnaast zijn er verschillende expertisegroepen 

geformeerd, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, cultuur, VVE en op het gebied van sociaal emotionele 

ontwikkeling. Ook bij de teamleiders zit specifieke expertise. De teamleider heeft zicht op de speciale 

onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Een van de teamleiders is gecertificeerd MASTER SEN Special 

Educational Needs.  
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De extra ondersteuning 
 

Bovenschoolse zorgstructuur. 

Leerlingenondersteuning binnen Kerobei 

Als school hebben we een aantal mogelijkheden om extern advies in te winnen, bijvoorbeeld: 
 
De adviseur (orthopedagoog) van BCO-Onderwijsadvies (kortweg BCO) is regelmatig bij ons op school om te praten 
over leerlingen en leerlingenondersteuning.  
 
De GGD (jeugdarts, schoollogopediste, verpleegkundige), de gezinscoach (gemeente Beesel) zijn belangrijke partners in 
het bieden van ondersteuning op maat voor alle kinderen. De gezinscoach die aan onze school verbonden is, is ons 
eerste aanspreekpunt als we vragen hebben. Dat geldt ook voor ouders die opvoedings of ondersteuningsvragen 
hebben. In het kader van de WMO is deze rol vanuit de gemeente geïntieerd en zal de de gezinscoach een centrale 
functie hebben in het zoeken naar de juiste hulp voor ouders en school ten bate van de kinderen. Externe hulpverleners 
zijn op aanvraag op onze school aanwezig om de school te adviseren over zaken die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van het kind, waarbij ook zaken buiten school een belangrijke rol (lijken te) spelen. Er kan door school ook 
een ronde tafel overleg (RTO) worden gepland. Hiermee wordt onderwijs en jeugdzorg meer op elkaar afgestemd, een 
belangrijk onderdeel van landelijk beleid. De betreffende medewerker biedt ondersteuning aan school en, als dat nodig 
is, kortdurend binnen de opvoedingssituatie, als blijkt dat het kind er op school ook onder lijdt. Indien nodig kan deze 
medewerker u doorverwijzen naar overige instanties en kan tevens samen met u de aanmelding bij een instantie 
oppakken middels een beschikking.  
 
Een co-teacher (voorheen ambulant begeleider) is regelmatig op de scholen in ons scholencluster aanwezig. De co-
teacher is een speciale leerkracht, in dienst van Kerobei of van het speciaal onderwijs, en goed op de hoogte van 
ondersteuning aan kinderen met ernstige spraak- en taalmoelijkheden, kinderen die zeer moeilijk leren, lichamelijke 
en/of motorische problemen hebben en kinderen met gedrags- en omgangsproblemen (bijv. vanwege ADHD of een 
vorm van autisme). De co-teacher is betrokken bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij kan de co-
teacher met het kind gaan werken of de leerkracht ondersteunen waardoor de leerkracht beter in staat of in de 
gelegenheid zal zijn om het kind extra te ondersteunen. De inzet van de co-teacher gebeurt in overleg met de ouders en 
de andere scholen van het Cluster Beesel- Reuver. Dit laatste is omdat we de verdeling van de inzetmogelijkheden van 
de co-teachers in gezamelijkheid afstemmen. Het Cluster Beesel- Reuver omvat de 4 basisscholen van de gemeente 
Beesel. 
 
De bovenschoolse ondersteuningscommissie adviseert namens het bestuur de scholen (op afroep) bij het bieden van 
ondersteuning op maat. De school kan de bovenschoolse ondersteuningscommissie inschakelen voor advies over de 
ontwikkeling van een kind, met name als de grenzen van de zorg (dreigen te) worden bereikt. Als de school ervoor kiest 
om uw kind aan te melden bij de bovenschoolse ondersteuningscommissie, dan zal aan de ouders om medewerking 
worden gevraagd. Ook u als ouder kunt de bovenschoolse ondersteuningscommissie inschakelen. School en ouders 
hebben in principe van elkaar geen toestemming nodig om de bovenschoolse ondersteuningscommissie in te 
schakelen, maar het beste is natuurlijk als de aanmelding in gezamenlijk overleg gebeurt. Zie verder de paragraaf over 
de bovenschoolse ondersteuningscommissie. 
 
Wanneer de basisschool speciaal onderzoek (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, 
dyslexieonderzoek, dyscalculieonderzoek) nodig vindt om te kunnen blijven aansluiten bij de mogelijkheden van uw 
kind, kan de basisschool dit onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau. De kosten voor dit onderzoek worden 
dan door de gemeente/ school betaald. Als u zelf wilt dat speciaal onderzoek wordt uitgevoerd, maar de school vindt 
dit niet nodig, dan kan de school u adviseren waar u dit onderzoek kunt laten uitvoeren, maar draagt u als ouder de 
kosten. 
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Onder specifieke voorwaarden wordt dyslexieonderzoek en –behandeling door de gemeente betaald in het kader van 
de WMO. Ook hier kan de school u nader over informeren. 
 
Als ouders en school samen het belang zien van verwijzing naar een externe deskundige (denk aan GGZ-instelling, 
onderzoek en behandeling, verwijzing naar een kinderarts), dan zal school deze aanmelding ook schriftelijk inhoudelijk 
ondersteunen. Binnen de gemeente Beesel is er een team van gezinscoaches actief. Zij hebben zicht op de 
mogelijkheden van ondersteuning in de gemeente. Ook hierop kunnen we als school een beroep doen. 
 
We zullen u als school op de hoogte stellen als we extern advies denken nodig te hebben, of als uw kind met externe 
hulpverleners of adviseurs wordt besproken. Bij de voorbereiding van een gesprek met de adviseurs zullen we meestal 
onze hulpvraag en een samenvatting van de reeds uitgevoerde ondersteuning voor uw kind aan hem/haar 
overhandigen. Als het nodig is dat de adviseur inzage krijgt in het dossier van het kind, zullen we u als ouder daarvan 
vooraf op de hoogte stellen en om toestemming vragen. Natuurlijk zullen we u informeren over wat er besproken is. 
Het komt ook regelmatig voor, dat u als ouder bij een overleg met externen wordt uitgenodigd. Dit is afhankelijk van 
welke vraag de school en u als ouder heeft. 

Een uitzondering op deze werkwijze wordt gemaakt als er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Dan geldt 
de wettelijke meldplicht van beroepskrachten, zoals de medewerkers van onze school. Daarvoor is geen toestemming 
van de ouders nodig. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met vermoedens van kindermishandeling, hanteert elke school 
een Meldcode Kindermishandeling en seksueel misbruik. In dit protocol is vastgelegd hoe de school omgaat met 
vermoedens van kindermishandeling. U kunt het opvragen bij de school.  

De stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning en bovenschoolse ondersteuningscommissie van Kerobei 

Voor ouders, scholen en externe instanties is het vaak een hele zoektocht om de goede ondersteuning voor hun kind te 
realiseren. Binnen het Passend Onderwijs in Noord-Limburg wordt ernaar gestreefd om de toegang tot alle speciale 
vormen van onderwijs en de daarnaast noodzakelijke ondersteuning, onder te brengen bij één aanspreekpunt per 
bevoegd gezag. Daarvoor heeft elk bestuur in Noord-Limburg een bovenschoolse ondersteuningscoördinator. Binnen 
Kerobei is dit deze taak ondergebracht bij de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning, dhr. Frank Evers 
frank.evers@kerobei.nl). Kerobei heeft er daarnaast voor gekozen om een bovenschoolse ondersteuningscommissie in 
te richten, onder voorziterschap van de stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning. Zowel de ouders als de school 
kunnen een kind aanmelden bij de bovenschoolse ondersteuningscommissie. Het is natuurlijk het beste, als de 
aanmelding van een kind bij de bovenschoolse ondersteuningscommissie in gezamenlijkheid door school en ouders 
gebeurt.  
Aanmelding bij de bovenschoolse ondersteuningscommissie is in elk geval nodig voor het verkrijgen van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs (de Schans en De Lings), de school voor onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen en het speciaal onderwijs. Een aanmeldingsformulier met daarin een uitgebreide toelichting 
over de bovenschoolse ondersteuningscommissie is via school verkrijgbaar of op te vragen bij de bovenschoolse 
ondersteuningscommissie, dhr. Frank Evers (077-3968888 of frank.evers@kerobei.nl). 

 

De bovenschoolse zorgstructuur staat uitgebreid beschreven in het bestuursondersteuningsprofiel 2018-2019. Dit 

document staat op de site van de school. 

 

 

Werken binnen het scholencluster. 

 

We maken deel uit van het scholencluster Beesel-Reuver, waarbij alle scholen uit de gemeente Beesel zijn 

vertegenwoordigd vanuit de besturen Akkoord en Kerobei. Tijdens clusterbijeenkomsten worden gemeentebrede 

ontwikkelingen besproken en stellen we elkaar op de hoogte van schoolontwikkelingen. Daar waar mogelijk is, wordt er 

samen ontwikkeld en samen gewerkt.  
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In het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid is er ook overleg op het gebied van passend onderwijs. Tweemaal 

per jaar vindt er op clusterniveau een overleg plaats met de teamleiders, de ambulant begeleiders van de REC 3 en 4 

scholen en de co-teacher van Kerobei. Tijdens dit overleg wordt er gekeken naar de flexibele inzet van bovenschoolse 

middelen, gekoppeld aan individuele kinderen binnen de gemeente. Hierbij wordt ook gekeken naar de optimale inzet 

van de expertise van de verschillende begeleiders. 

 

mailto:hetspick@spick.kerobei.nl

