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Passend onderwijs voor elke leerling  
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een samenhangend geheel van onderwijsvoor-
zieningen in de regio, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. We werken op de mees-
te scholen samen met Betuws Passend Onderwijs (BePO), de Carolusschool in Cothen en de Floris 
Radewijnszschool in Leerdam vallen beiden onder andere samenwerkingsverbanden. De uitgangspun-
ten van Passend Onderwijs zijn uiteraard gelijk, de inrichting en organisatie ervan is anders. SKOR legt 
jaarlijks verantwoording af aan de samenwerkingsverbanden. 
 
Vanuit het samenwerkingsverband is er regelmatig overleg tussen de IB-er en de schoolconsulent over 
de zorgleerlingen. Zij kijken samen naar de meest geschikte mogelijkheden voor extra ondersteuning. 
Deze kunnen zowel pedagogisch als didactisch van aard zijn en zijn altijd gericht op versterking van de 
groeimogelijkheden van de leerling. Scholen en schoolbesturen trekken hierbij gezamenlijk op met de 
ouders en/of verzorgers van de leerling (‘partnerschap’). In overeenstemming met de ouders wordt 
een ontwikkelingsperspectief en een handelingsaanpak vastgesteld. Het doel is dat elke leerling naar 
het reguliere basisonderwijs gaat. Als het kind meer onderwijsondersteuning nodig heeft dan dat de 
school kan bieden, dan zoekt de school naar een meer passende school. De focus komt dan te liggen 
op ‘kwaliteit van ondersteuning’.  
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan de gelden van het samenwerkingsverband rechtstreeks naar de 
schoolbesturen. SKOR heeft als doelstelling binnen de beschikbare mogelijkheden de benodigde zorg 
zo efficiënt mogelijk te organiseren. De schoolconsulent blijft vanuit BePO betrokken bij de scholen. 
Nieuwe aanvragen van scholen worden door het bestuurskantoor bekeken op inhoudelijke onder-
bouwing en benodigde financiën.  
 
SKOR gaat uit van het solidariteitsprincipe om scholen met leerlingen met een zeer intensieve hulp-
vraag de gewenste ondersteuning te kunnen bieden. De daadwerkelijke inzet van zowel in- als externe 
ondersteuning door bijvoorbeeld onderwijsassistenten is op schoolniveau aantoonbaar. De onderwijs-
ondersteuning voor specifieke (groepjes) leerlingen gebeurt a.d.h.v. onderliggende handelingsplannen 
met evaluaties.  
 
Ondanks kwalitatief goed personeel, soms interne RT en op sommige scholen de inzet van onderwijs-
assistenten kan het zijn dat een kind op school te weinig ondersteuning kan krijgen. Er kan dan in over-
leg met de ouders een externe deskundige worden ingezet. Dit vraagt extra inzet van het kind, de 
ouders en de school. SKOR heeft hierover afspraken gemaakt, deze zijn op te vragen bij de school. 
 
Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben  
Vanuit dit uitgangspunt hebben de schoolbesturen in de Betuwe de handen ineengeslagen. In het 
samenwerkingsverband Betuws Passend Primair Onderwijs (BePO) dragen de schoolbesturen geza-
menlijk de verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio. Deze krachtenbunde-
ling sluit aan op landelijke ontwikkelingen: vanaf 1 augustus 2014 heeft elk schoolbestuur ‘zorgplicht 
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passend onderwijs’. Dit wil zeggen dat schoolbesturen wettelijk verplicht zijn alle kinderen passend 
onderwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te werken kunnen de scho-
len zorg dragen voor een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zodat elk kind onderwijsonder-
steuning krijgt die aansluit bij zijn/ haar onderwijsbehoeften.  
 
Zo thuisnabij mogelijk  
Uitgangspunt van alle betrokkenen in het samenwerkingsverband is dat kinderen zoveel mogelijk op 
de reguliere basisschool in de eigen leefomgeving met succes het onderwijs kunnen doorlopen. Dit 
lukt niet altijd en sommige kinderen zijn aangewezen op een school voor gespecialiseerd basisonder-
wijs (speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Het samenwerkingsverband stelt vast of een leer-
ling toelaatbaar is tot deze vorm van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsin-
stellingen. De zorg voor leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom 
werken de scholen van het samenwerkingsverband intensief samen met de gemeenten en met de 
partners uit de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. 
 
Op maat onderwijs en ondersteuning 
De onderwijsbehoeften van kinderen varieert: meestal is ‘het standaard onderwijsprogramma’ af-
doende, soms is extra ondersteuning nodig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke of langdurige 
plaatsing op een (zeer) gespecialiseerde onderwijsinstelling de juiste benadering.  
 
In het samenwerkingsverband onderscheiden we 3 niveaus van onderwijs en ondersteuning: 
Basisondersteuning: Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat de leerkrachten in elke reguliere 
basisschool van het samenwerkingsverband aan de leerlingen aanbieden. 
Plusondersteuning: Sommige kinderen zijn prima op hun plaats in een reguliere basisschool, maar 
hebben (tijdelijk of langdurig meer dan basisondersteuning nodig om de wettelijk vastgestelde kern-
doelen te kunnen halen. Op grond van het persoonlijk ontwikkelingsperspectief krijgen zij extra onder-
steuning in de eigen school. Eventueel worden hiervoor middelen (expertise en/of geld) vanuit het 
samenwerkingsverband ingezet. Op deze manier kunnen deze kinderen op een verantwoorde wijze 
thuisnabij de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben en die aansluit op de specifieke 
onderwijsbehoeften. 
Speciale ondersteuning: Een zeer kleine groep kinderen heeft te maken met een complexe pedagogi-
sche en/of onderwijskundige problematiek. Daarom is tijdelijke of langdurige plaatsing op een school 
voor gespecialiseerd basisonderwijs de aangewezen onderwijsplek voor deze kinderen. Ook bij deze 
kinderen is het ontwikkelingsperspectief leidend voor de vorm en intensiteit van de onderwijsonder-
steuning. 
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Passend onderwijs in onze school de Sint Antoniusschool in Beesd 
 
Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat 
Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig 
hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basison-
derwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag 
van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een 
andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de 
andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door 
intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijson-
dersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. 
 
In onze school bieden wij de leerlingen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben om te leren 
en zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsondersteuning is erop gericht dat elke leerling zich 
in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs be-
haalt. Wij doen veel in onze school om de leerlingen passend onderwijs te geven. Wij beschikken over 
diverse mogelijkheden om extra ondersteuning te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Wij 
kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning no-
dig vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan.  
 
We beschrijven hieronder wat we in onze school kunnen bieden en waar hierbij onze grenzen liggen. 
We beschrijven wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar 
te boven gaat. Dit markeert de situatie waarbij we in samenspraak met ouders (verzorgers) op zoek 
gaan naar een andere meer passende leeromgeving voor de leerling.  
 
Basisondersteuning 
Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klas-
senmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrach-
ten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen 
de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. 
 
Plusondersteuning 
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikke-
len. We zetten voor deze leerling een passend arrangement in. We leggen de extra ondersteuning die 
wij de leerling geven vast in het ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit ontwikke-
lingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast. 
Sommige leerlingen in de school hebben tijdelijk een lichte vorm van extra ondersteuning nodig om 
het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. De school heeft hiervoor het ontwikkelings-
perspectief (OPP) opgesteld in samenspraak met de ouders. De school bekostigt de maatregelen voor 
de extra ondersteuning uit het geld dat het samenwerkingsverband hiervoor aan het schoolbestuur 
beschikbaar heeft gesteld (budget passend onderwijs).  
 
Intensief arrangement 
Sommige leerlingen in de school hebben tijdelijk een intensieve vorm van extra ondersteuning nodig 
om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (orthope-
dagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar vastgesteld dat de leerling te maken heeft met facto-
ren die de ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. Deze 
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deskundige heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere basis-
school alleen kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie (tijdelijk) wordt aangepast. De inzet 
van de middelen voorkomt dat de leerling in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs 
moet worden geplaatst Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan de gelden van het samenwerkingsverband 
rechtstreeks naar de schoolbesturen. SKOR heeft als doelstelling binnen de beschikbare mogelijkhe-
den de benodigde zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. De schoolconsulent blijft vanuit BePO 
betrokken bij de scholen. Nieuwe aanvragen van scholen worden door het bestuurskantoor bekeken 
op inhoudelijke onderbouwing en benodigde financiën.  
 
SKOR gaat uit van het solidariteitsprincipe om scholen met leerlingen met een zeer intensieve hulp-
vraag de gewenste ondersteuning te kunnen bieden. De daadwerkelijke inzet van zowel in- als externe 
ondersteuning door bijvoorbeeld onderwijsassistenten is op schoolniveau aantoonbaar. De onderwijs-
ondersteuning voor specifieke (groepjes) leerlingen gebeurt a.d.h.v. onderliggende handelingsplannen 
met evaluaties.  
De school heeft het ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en vastgesteld in samenspraak met de 
ouders.  
 
We geven onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit 
De onderwijsondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij hanteren in 
onze school de kwaliteitstandaard die we binnen het samenwerkingsverband hiervoor hebben opge-
steld en vastgesteld en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie.  
 
Wanneer gaat de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school te boven ? 
Met andere woorden wat kunnen wij niet bieden binnen onze school: 

 Lln. die zodanig externaliserend gedrag vertonen dat zij een gevaar zijn voor zichzelf, de groep 
en de leerkracht. 
 Lln. die internaliserend gedrag vertonen zodanig dat zij niet bereikbaar zijn voor interactie met 
mede leerlingen en leerkrachten. ( zwaar autisme gediagnosticeerd ) 
 Leerlingen met zeer ernstige hechtingsproblematiek; gediagnosticeerd door psychiater 
 Lln. die qua intelligentie over de gehele linie op het niveau van zeer moeilijk lerend functione-
ren( IQ < 65 ) 
 Lln. die  volledig blind zijn kunnen wij niet de nodige begeleiding bieden. 
 Volledig dove leerlingen kunnen wij niet de nodige begeleiding bieden 
 Lln. die fysiek niet zelfredzaam zijn (mytyl indicatie) 
 Het aantal zorgleerlingen in de klas is afhankelijk van hoe de groep is samengesteld. 

Hierbij nemen wij mee de volgende criteria:  Gecombineerd of niet 
              Aantal leerlingen totaal in de groep 
              Aard van de problematieken 
De school behoudt hierover de vrijheid om dit per zorgleerling/groep te bekijken. 
De school kan besluiten dat een leerling met speciale behoeften niet geplaatst kan worden in acht-
nemend bovenstaande criteria. 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten van ons onderwijs liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van onze 
leerling populatie verwacht mag worden. 

 De taalresultaten liggen op dit niveau. 
 De rekenresultaten liggen op dit niveau. 
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 De sociale competenties van onze leerlingen liggen op een niveau dat mag worden 
verwacht. 
 Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 
jaar. 
 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkhe-
den. 

 
Onderwijsleerproces 
De wijze waarop wij het onderwijsleerproces in onze school vorm geven heeft de volgende kenmer-
ken. 
De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de 
samenleving. 
Onze leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 
Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 
Onze leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leer-
lingen taakbetrokken. 
Onze leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikke-
ling tussen de leerlingen.  
 
Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning 
Wij werken in onze school planmatig/ systematisch aan het bieden van de onderwijsondersteuning 
aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze 
leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.  
Wij gebruiken hiervoor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten voor het volgen 
van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  
Onze leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Ondersteuningsstructuur 
De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van een arran-
gement. 
Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.  
Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van belang is voor deze 
leerlingen een ontwikkelingsperspectief op en bepalen aan de hand hiervan de aard van de extra on-
dersteuning.  
De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise vanuit BePO de 
extra ondersteuning uit.  
Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. 
Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van het BePO expertiseteam wanneer de eigen 
expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren van het beoogde arrangement. 
  
Kwaliteitszorg 
Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken. 
Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie. 
We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning aan onze leer-
lingen. 
We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan belangheb-
benden waaronder het samenwerkingsverband. 
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Wij zetten specialistische programma’s en expertises in  
In onze school werken we in het team intensief samen om onderwijs en ondersteuning op het beoog-
de kwaliteitsniveau te bieden aan leerlingen. Binnen het schoolteam hebben we de beschikking over 
de volgende specialistische programma’s en expertises: 
 

 Dyslexieprotocol / taalstimuleringsprogramma’s VVE 
 BOUW 
 Intern Begeleider 
 KIVA-school (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
 Gedragsspecialist 
 Onderwijsassistent/leerkrachtondersteuner  
 Remedial teacher 
 Plusklas 
 Leespoli  
 Triage schoolarts 
 Leerplein, flexibel in te zetten ruimtes 
 Cingelplein:  buitenschoolse  opvang/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 
 Bibliotheek/buurtnetwerk 
 Naschoolse activiteiten in de school : muziek, tekenen, kunst, cultuur en dans 
 Expertise lezen/media i.s.m. met leesmediacoach 
 Expertise kunst en cultuur i.s.m. cultuurcoach gemeente Geldermalsen 
 Vakdocent gym 

 
Wij trekken samen op met ouders 
Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat om het inzetten 
van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. Wij informeren ouders doorlopend over de vorderin-
gen van hun kind en betrekken hen tijdig wanneer wij signaleren dat extra ondersteuning nodig is. De 
samenwerking met ouders concretiseren wij als volgt: 
 
4 keer per jaar informatieverstrekking over vorderingen van hun kind/ rapport/gesprek 

 Kennismakingsgesprekken 
 Voortgangsgesprekken 
 Rapportgesprekken 
 Inzage leerlingdossier 
 Contactpersoon (klachtenregeling) 
 Tussentijdse gesprekken op maat 
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Verbinding met ons samenwerkingsverband 
 
Wij maken gebruik van de expertise in het samenwerkingsverband 
Wanneer de basisondersteuning die we conform de kwaliteitsstandaard bieden ontoereikend is wer-
ken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband. Dit betreft collega’s van 
andere basisscholen, het plusteam vanuit BEPO, de scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen en 
buiten het samenwerkingsverband en verdere ketenpartners uit onderwijs en jeugdhulp.  
 
Wij maken gebruik van de middelen van het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband stelt naast expertise (BePO plusteam) financiële middelen beschikbaar 
voor onze school. Wij zetten deze middelen in voor de bekostiging van de arrangementen. Jaarlijks 
ontvangen we geld voor de bekostiging van de lichte arrangementen (budget passend onderwijs). 
Voor de inzet van het intensieve en zeer intensieve arrangement vragen wij wanneer dit aan de orde is 
middelen van het samenwerkingsverband aan. Wanneer onze aanvraag voldoet aan de gestelde crite-
ria kent het samenwerkingsverband middelen in de vorm van geld en expertise toe voor de uitvoering 
van het betreffende arrangement. Over de ontvangen middelen leggen wij verantwoording af aan ons 
schoolbestuur en aan het samenwerkingsverband. 
 
Wij zetten speciale ondersteuning in wanneer dit nodig is 
Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, 
zoeken we naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. We werken hiervoor 
optimaal samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de BePO regio 
en wanneer dit nodig is buiten de regio. Deze scholen bieden ‘speciale ondersteuning’.  
 
Speciale ondersteuning is bedoeld voor de leerling met zeer specifieke onderwijsbehoeften. Dit maakt 
het noodzakelijk dat deze leerling gebruik maakt van een tijdelijke of langdurige begeleiding in een 
zeer gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Wij kunnen gebruik maken van de volgende voorzienin-
gen: 
Scholen voor speciaal onderwijs die in de BePO regio gevestigd zijn. 
Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

 Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking; 
 Leerlingen met meervoudige beperkingen; 
 Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek; 
 Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek; 
 Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen). 

 
Scholen voor speciaal (basis)onderwijs die buiten de BePO regio gevestigd zijn en waarmee BePO een 
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijs-
ondersteuning voor: 

 Leerlingen met ernstige lichamelijke beperkingen; 
 Leerlingen met een ernstige visuele beperking; 
 Leerlingen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking; 
 Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie. 

 
 



Pagina 9 van 10 
 

 Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023   

 

Onze ontwikkelambities passend onderwijs 
 
De kwaliteit is goed en dat willen we zo houden 
Onze school biedt onderwijs en ondersteuning van goede kwaliteit. We spannen ons doorlopend in 
deze kwaliteit op het beoogde niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk te verbeteren. Dit 
doen we door o.a. de expertise van onze leraren te vergroten en onze onderwijsprocessen nog beter 
te laten aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de wensen van 
onze ouders/ verzorgers. 
 
Verbeteragenda 
Wij hebben in ons schoolteam voor de komende 3 jaren de volgende kwaliteitsverbetering ingezet: 
 

 Zelfverantwoordelijk leren 
 EDI-traject 
 Ontdekkend en onderzoeken leren m.b.v. de methode BLINK 
 Rekencoördinator 
 KiVa-coördinator 
 Werken met ontwikkelteams voor:   

Zaakvakonderwijs 
Begrijpend lezen 
Doorgaande lijn groep 1 t/m 4 
Blink 
EDI 
Bewegend leren 
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AANBIEDINGS- REACTIE BRIEF MEDEZEGGENSCHAP 
 

van / aan: MR Basisschool Antoniusschool 
verzonden:  
onderwerp: Schoolondersteuningsprofiel 

status: Advies MR  
reactie voor: z.s.m. 
regelgeving:  

bijlagen:  
 

Toelichting 
 
Reactie vanuit de medezeggenschap (indien van toepassing) 
 

reactie:   instemming   positief advies  instemming personeel  instemming ouders 
 geen instemming  negatief advies 

 
 vrije advisering 
 

datum:  
 

 

toelichting:  

 

naam: 

 zie ons schrijven 
 
 

 n.v.t. 
 

 
 

handtek: 

 

 

 


