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Inleiding 
 
In dit school ondersteuningsprofiel (SOP) wordt aangegeven welke mogelijkheden onze school heeft voor de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zodat het voor iedereen 
(ouders, leerlingen, andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning. Het 
school ondersteuningsprofiel is ook de basis voor de ontwikkeling van de school en leerkrachten om beter om te 
kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen in hun groep. Daarbij staat het handelen van de leerkracht 
centraal. Voor dit document zijn delen van bestaande documenten zoals de schoolgids, het zorgprotocol, en het 
bestuursondersteuningsprofiel gebruikt.  
Naast de mogelijkheden voor ondersteuning staan ook de ambities voor de toekomst beschreven. 
 
 
Algemene gegevens 
SBO de Schans 
Albert Verweystraat 4 
5921 AZ Blerick 
info@hazenkamp.kerobei.nl 
Brinnummer: 17KV 
 
Schooltijden: 
Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur 
Woensdag van 8:45uur tot 12:45uur 
 
Personeel: 
Directeur 
2 teamleiders 
13 docenten 
2 onderwijsassistenten 
1 vakdocent gymnastiek 
1 logopediste 
1 fysiotherapeute 
 
 

 
 
 
 
 
Het leef- en leerklimaat van de school: 
 
SBO De Schans verzorgt onderwijs op maat aan een beperkte groep kinderen die zeer speciale ondersteuning 
nodig hebben. Deze kinderen kunnen de ondersteuning die ze nodig hebben op basisscholen niet (meer) krijgen, 
omdat hun ondersteuningsbehoefte de grenzen van de mogelijkheden van de basisschool overschrijden.  
Het gaat hier om kinderen die zich niet volgens de geldende ontwikkelingsnormen (kunnen) ontwikkelen. Door 
de problemen die deze kinderen ondervinden, hebben ze vaak het gevoel: “ik kan het toch niet, ik kan het niet 
zelf en ik hoor er niet meer bij.” 
Zij hebben meer aandacht, begeleiding en ondersteuning nodig in kleinere groepen, waar zij zich minder een 
uitzondering hoeven te voelen. Pas dan kunnen hun sterkere kanten voldoende worden aangesproken, om hun 
problemen te doen verminderen. Het is de missie van De Schans kinderen die zeer speciale ondersteuning nodig 
hebben zo’n schoolomgeving te bieden. 
Kinderen binnen het SBO hebben primair te maken met leerproblemen, waarbij het wel zo is dat een aantal van 
deze kinderen ook te maken heeft met verstandelijke beperkingen en/of milde  gedragsproblematieken. Deze 
zouden echter niet de reden van het leerprobleem mogen zijn. In dat geval zijn kinderen namelijk aangewezen op 
speciaal onderwijs dat de verstandelijke beperking en/of gedrag als aandachtspunt stelt (voorheen SO 3 en SO 4).  
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Op onze school zitten 94 SBO-kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het zijn kinderen die met een aparte 
leerlijn op de reguliere basisschool niet geholpen kunnen worden. De druk op de basisschool is vaak te hoog om 
met plezier naar school te kunnen gaan en om zich op hun eigen niveau te kunnen ontwikkelen. 
 
Toelating tot SBO De Schans geschiedt op een speciale wijze via de CBO: Commissie Bovenschoolse 
Ondersteuning.  U kunt contact opnemen met het CBO via s.vanhorck@kerobei.nl 
In het schooljaar 2018-2019 heeft onze school acht groepen waarvan een groep kleuters.  
 
Nadat de CBO een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, wordt door onze administratie een dossier 
aangemaakt (alle voorhanden zijnde gegevens worden volgens de verklaringsgebieden gerubriceerd) 
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de teamleider. 
Deze vult tijdens het gesprek nog de laatste belangrijke informatie aan het dossier toe. 
De teamleider analyseert het dossier, maakt van en bepaalt de keuze voor de juiste mentorgroep (soms in overleg 
met de orthopedagoog) 
De dossiergegevens worden door de leerkracht van de mentorgroep in ParnasSys verwerkt  
De para medici analyseren nogmaals het dossier om in te schatten of er inzet nodig is vanuit hun disciplines.  
Vervolgens is er een inspreek moment op uitnodiging van de teamleider in de tweede schoolweek (bij 
tussentijdse instroom zo snel mogelijk na plaatsing) Hierbij sluit in een groot aantal gevallen een orthopedagoog 
aan van de commissie leerlingenzorg. Het doel is een zo soepel mogelijke instroom van de nieuw geplaatste 
leerlingen te realiseren. En worden de eerste acties en doelen vastgesteld. 
 
SBO de Schans maakt samen met BS de Regenboog deel uit van Boulevard Hazenkamp. Wij willen dat de 
leerlingen zich veilig voelen in een voorspelbare, prettige omgeving. Het is belangrijk dat het kind met plezier 
naar school komt. Zich gezien, gehoord en begrepen voelen.. 
Ouders krijgen informatie over het welbevinden van het kind en over de persoonlijke ontwikkeling. 
Dan hebben we het o.a. over zelfstandigheid, zelfredzaamheid, goed burgerschap, goed communiceren, 
samenwerken, kritisch denken, goed kunnen omgaan met vrije tijd, de juiste keuzes kunnen maken. 
 
Voor de sociale emotionele ontwikkeling werken we met de methode P.A.D.: Programma alternatieve 
denkstrategieën. In alle groepen leren kinderen hun gevoelens te verwoorden en krijgen ze les in hoe om te gaan 
met elkaar.  
De leerkracht stelt, samen met de kinderen, de klassenregels op. Er is altijd een achterwacht bij onverwachte 
momenten waar extra aandacht nodig is. 
We gaan voor goed burgerschap: elkaar accepteren en in waarde laten, goed kunnen samenwerken en samen 
spelen, de juiste keuzes kunnen maken, elkaar begrijpen en helpen. 
Het zich prettig voelen binnen een veilige schoolsituatie is een voorwaarde voor een positieve ontwikkeling. De 
leerkracht dient op de hoogte te zijn van de leefwereld van ieder kind. 
Van hieruit hanteert iedereen op de Schans een positieve benadering, ook binnen probleemsituaties. Wij hanteren 
de principes van PBS: positive behavior support. Hier spreken we met iedereen af welke gedragsverwachtingen 
we hebben. In de hele Hazenkamp wordt t.a.v. gedrag dezelfde taal gesproken. 
 
Soms kan het gebeuren dat een leerling de controle over zichzelf verliest. Als de leerling een gevaar vormt voor 
zichzelf, voor de medeleerlingen of voor de collega’s, grijpen wij uiteraard in. Wij doen dit volgens de 
PAC-methode. Hierin hebben wij nascholing gevolgd; elk jaar krijgen wij een herhaling om deze vaardigheden 
niet te vergeten. Wij zullen de ouders altijd bellen om naar school te komen als zo’n incident plaatsvindt. 
Meer info vindt u op:  
http://effect-training.nl/effect_agressie_hantering_training_PAC_methode.htm 
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Onderwijsvisie en schoolconcept 
 
Het is de missie van De Schans om kinderen die zeer speciale ondersteuning nodig hebben begeleiding en 
schoolomgeving te bieden die passen bij de problematiek van deze kinderen en antwoord geven op hun vragen.  
Op deze wijze verzorgt onze school onderwijs op maat aan die groep kinderen die zeer speciale ondersteuning 
nodig heeft. 
“De Hazenkamp” is een onderwijs- en expertisecentrum. Binnen dit centrum worden optimale 
ontwikkelingskansen en zorg op maat voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar geboden, waarbij we ons richten op de 
mogelijkheden en kansen van ieder kind, vanuit pedagogisch optimisme vanuit het motto: “Je mag zijn wie je 
bent en laat zien wat je kunt!” 
 
Op De Schans hebben we de volgende missie: 
Kinderen die zeer speciale zorg nodig hebben begeleiding op maat bieden die past bij hun hulpvraag. Daarbij 
richten we ons vanuit pedagogisch optimisme op kansen en mogelijkheden. 
 
Onze visie, c.q. uitgangspunten hebben wij verdeeld in twee domeinen: 
Bij het kind: 
• Geloof in ontwikkelkracht van het kind 
• Eigenaarschap van het kind 
• Verschillen mogen er zijn 
 
Personeelsgedrag: 
• Samenwerking met ouders 
• Vraaggestuurde begeleiding 
• Rijke, zinvolle leeromgeving naast het gestructureerd aanbod op de vakken rekenen, lezen en spelling 
• Vergroten Relatie, Competentie, Autonomie (Luc Stevens) 
• Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) 
• Lerende organisatie 
 
 Vanuit de visie hebben we bepaald wat onze kernwaarden zijn: 
1. professionaliteit, waaronder valt: openheid, transparantie, samenwerken, waardering 
2. ontwikkeling  
3. respect 
4. vertrouwen 
5. eigenaarschap 
6. plezier  
7. zelfstandigheid 
 
Daarvan hebben we de schilderijen die bij deze kernwaarden horen en door de leerkrachten geschilderd zijn in 
dit SOP geplaatst. 
In schooljaar 2018-2019 is deze missie -visie herijkt.  
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Basisondersteuning 
 
Het team van SBO De Schans is toegankelijk en open. Men werkt, leert en ontwerpt samen een betekenisvolle 
leeromgeving, gebruik makend van elkaars diversiteit en kwaliteiten.  
Er wordt gewerkt met mentorgroepen en vakgroepen.. Er zijn vakgroepen spelling, rekenen, lezen en Engels. De 
leerlingen van de groepen A en B  (jonge kindgroepen) werken na genoeg niet in vakgroepen. Zij blijven de hele 
dag in de mentorgroep. Deze twee groepen werken wel intensief samen om maximaal bij de ontwikkeling te 
kunnen aansluiten 
Er wordt binnen de mentorgroepen en vakgroepen gedifferentieerd lesgegeven. (Instructie en verwerking)  
We proberen elk kind de zeer speciale ondersteuning te geven die het nodig heeft. De kinderen verblijven voor 
een bepaalde periode op basis van een ontwikkelingsperspectief op onze school. Hier laten we ieder kind zoveel 
mogelijk een leerlijn volgen die past binnen zijn/haar mogelijkheden. Daarbij worden sterke 
ontwikkelingskanten gestimuleerd en zwakke extra ondersteund en versterkt.  
 
Verder werken we op De Schans via de volgende uitgangspunten: 
 
• deskundige en gekwalificeerde leerkrachten die de spil zijn in het onderwijs en de 

ondersteuning en die proberen de hulpvragen van ieder kind te beantwoorden; 
• de commissie van begeleiding,  (orthopedagoog, (facultatief) jeugdarts, directeur en 

teamleider) die de ontwikkeling van de kinderen bewaakt en begeleidt; 
• veiligheid en geborgenheid; 
• kleine groepen, in grootte variërend tot in principe 17 leerlingen; 
• een zeer gestructureerde manier van lesgeven, waarbinnen ook ruimte is voor eigen keuzes en 

talentontwikkeling 
• een ontwikkelingsperspectief voor ieder kind, dat  ten minste 2x per jaar bijgesteld wordt; 
• mogelijkheden tot (motorische) remedial teaching, logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en 

eventueel andere aanvullende begeleiding en ondersteuning vanuit de Mutsaersstichting poli: 
informatieverwerking, begeleiding voor PMT 

.  
 
We maken gebruik van moderne methoden, dit betreft: 
 
• Rekenen: Reken Zeker (in schooljaar 2021-2022 zal deze vervangen worden door Wereld in Getallen) 
• Taal: aanbod vanuit leerlijnen 
• Spelling: “Zo leren kinderen lezen en spellen”, methodiek van José Schraven 
• Technisch Lezen: Zo leren kinderen lezen en spellen en AVI-lezen 
• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (XL) 
• Schrijven: Schrijven Leer je Zo 
• Engels: Groove me 
• Wereldoriëntatie: aanbod vanuit de kerndoelen geformuleerd voor geschiedenis, biologie en 

aardrijkskunde  
• Sociaal emotionele ontwikkeling: PBS en PAD 
 
Verder werken wij voor de wereld oriënterende vakken betekenisvol en thematisch. Binnen deze thema’s zijn de 
kerndoelen en bijbehorende SLO-leerlijnen leidend. De thema’s worden zo opgebouwd dat alle kerndoelen aan 
bod komen. Binnen de thema’s wordt tevens aandacht besteed aan de toepassing en verdieping van de hierboven 
genoemde vakgebieden en vinden met name de taaldoelen een nadrukkelijke plek. Ook worden de ICT-doelen 
hierin opgenomen. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangepakt. Er wordt waar mogelijk met twee 
mentorgroepen samengewerkt. Dit geeft meer mogelijkheden om aan talenten van kinderen tegemoet te komen. 
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We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. We differentiëren binnen de instructie en tijdens de 
verwerking. Differentiëren in niveau en hoeveelheid stof. Dit kan zijn: hoeveelheid en keuze van het werk, het 
werktempo, andere methode, ander materiaal. Streven is dat we uit elk kind halen wat er in zit. Ook kan er 
gebruik gemaakt worden van onderwijsarrangementen binnen De Regenboog voor een bepaald vakgebied.  
 
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan/ met: 
 
• Verbeterteams. Op het gebied van psychopathologie, taal, ICT, rekenen, het zeer moeilijk lerende kind 
en PBS. Deze verbeterteams hebben als doel de kwaliteitsontwikkeling te stimuleren en zodoende het team te 
bekwamen. Dat betekent ook dat deze verbeterteams op het moment dat in de praktijk een vraag rijst, zij op zoek 
gaan naar het antwoord en dit teambreed terugkoppelen. Hierdoor zorgen we ervoor dat we samen steeds 
bekwamer worden.  
• Coachen 
Er zijn  een aantal afgestudeerde coaches binnen het team van de Schans.  
. Dagelijkse breefing: alle personeel komt na school kort bij elkaar. Ze informeren elkaar over eventuele 
incidenten, vervolgafspraken hiervan, komende activiteiten en mededelingen. Dit is zeer positief op de 
teamvorming en zich verantwoordelijk voelen en zijn voor alle kinderen. 
• ICT 
Wij willen we op de Hazenkamp een inspirerende leeromgeving creëren, waarbij nieuwe technologieën en 
nieuwe media ons onderwijs zullen ondersteunen en verrijken, met in elke groep een digibord, tablets, laptops, 
mobiele telefoons en pc’s als werkstations. 
De lessen sluiten aan bij de leefwereld van onze leerlingen. En op basis van een evenredig verdeling van 
kennisconstructie en kennisoverdracht bereiden we de kinderen voor om als zelfstandig burger te functioneren in 
de 21ste eeuw. Waarbij we aandacht hebben voor de 21- eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en passend 
onderwijs voor alle leerlingen. 
We bieden de leerlingen de kansen om kennis te nemen van de digitale wereld met al z’n voordelen, maar ook 
met de nadelen van sociale media. 
De leerlingen krijgen kansen om hun eigen kennis te ontwikkelen en te delen met elkaar. Binnen de Schans 
hebben we een aantal vaardige collega’s.  
• Expertise t.a.v. het jonge risico kind. 
. Kennis op het gebied spelling en leesonderwijs (José Schraven) 
 • Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

● Rekenen 
We hebben een teamleider die tevens Rots en Water trainer is.  
We werken Hazenkamp breed met de PAD methode en PBS: positive behavior support. We signaleren 
problemen m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling natuurlijk in de groep zelf, door de leerkrachten, maar ook 
m.b.v. Scol, een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.(mogelijk wordt Scol vervangen door ZIEN 
wat beter geïntegreerd in ParnasSys zit. 
• Ook zijn er regelmatig stagiaires van pabo / Gilde/ CIOS op onze school. Zij ondersteunen de leerkracht 
of werken met (kleine) groepjes leerlingen.  
• De Schans wordt ondersteund door twee orthopedagogen.  
• De Schans werkt nauw samen met allerlei partners. Zoals schoolarts, Mutsaersstichting, sociale 
wijkteam,  
• Binnen ons multifunctionele centrum Boulevard Hazenkamp is er een samenwerking met de zorggroep 
Noord-Limburg. Leerlingen gaan dan samen met de ouderen een doe- activiteit doen zoals koken of iets 
knutselen.  
• LCB  
Er is intensieve samenwerking met het LCB (logopedisch centrum Blerick).  
• Ook kunnen wij een beroep doen op de wijkagent. Deze kan lessen verzorgen of in gesprek gaan met 
kinderen.  
• Leerplichtambtenaar 
Ongeoorloofd verzuim of veelvuldig verzuim melden wij bij de ambtenaar leerplicht.  
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De zorgcyclus  
Zorgplanning 
In de start van elk schooljaar wordt door de teamleider een jaarplanning zorg gemaakt (bijlage 1). Hierin worden 
de zorggerelateerde onderwerpen in vastgelegd: 

- Screeningen. 
- Analyse Gesprekken.  
- Toetsweken (niet-methode gebonden toetsen.) 
- Rapportage 
- Oudergesprekken 
- Groepsbezoeken paramedici 
- Groepsbezoeken door de teamleiders en de directeur 
- Groepsbezoeken door de orthopedagogen 
- Leergesprekken met de kinderen waarin een leercontract wordt opgesteld 

 
 

Signalering  
De signalering bestaat uit meerdere onderdelen. Vanuit alle onderdelen kunnen signalen komen, waardoor we 
actie gaan ondernemen. Het gaat in eerste instantie om de observaties van de leerkracht, de kindgesprekken, de 
methodegebonden toetsen en de niet-methode gebonden toetsen.  
In deze volgorde willen we het onderwerp signalering verder uitwerken. 
 
Observaties 
De leerkracht observeert dagelijks de kinderen. Opvallendheden worden genoteerd in ParnasSys 
(leerlingvolgsysteem). De teamleider en directeur komen nagenoeg elke week in de groep. Ze hanteert de 
werkvorm vanuit de flitsbezoeken. Elke week 5 minuten een bezoek in de klas vanuit steeds dezelfde 
observatiepunten. De momenten van observatie worden gepland op verschillende tijdstippen om zodoende een 
breed beeld van functioneren van de leerkracht en de kinderen te krijgen. Natuurlijk zijn daarnaast ook nog 
observatiemomenten specifiek voor kinderen mogelijk en observatie op vraag van de leerkrachten. De beelden 
betreffende kinderen zijn onderwerp van gesprek en vragen al dan niet om interventie vanuit het zorgteam. 
 
Kind gesprekken – ontwikkelgesprekken. 
Twee keer per jaar voert de leerkracht met de leerling een leergesprek. In dit gesprek kan de leerling aangeven 
aan welke ontwikkelpunten hij wil werken. Dit gedacht vanuit eigenaarschap en leren reflecteren. De 
ontwikkelpunten worden onderverdeeld in ‘werkhouding, gedrag en leren’. Tijdens een gesprek wordt het vorige 
ontwikkelplan geëvalueerd, er wordt een nieuw plan gemaakt. 
Het leergesprek wordt digitaal vastgelegd en bewaard op schoolinfo. 
 
Methodegebonden toetsen. 
De leerlingen worden voor spelling, rekenen en technisch en begrijpend lezen in niveaugroepen geplaatst. Dit is 
schoolbreed georganiseerd. De leerling krijgt aanbod op niveau  
De leerkrachten houden de resultaten structureel bij in ParnasSys zodat ook de stamgroep leerkracht kan volgen 
hoe het staat per vakgebied. 
Naast het bijhouden van resultaten worden de fouten op kind en groepsniveau geanalyseerd en volgt 
bijstelling/aanpassing van aanbod.  
 
Niet-methode gebonden toetsen. (CITO) 
De teamleider in overleg met de leerkrachten draagt zorg voor de juiste toets per leerling (uitgaande van het 
niveau van de leerling en aangeboden leerstof= adaptief toets aanbod). Vervolgens worden de toetsresultaten 
door de leerkrachten in Parnassys ingevoerd.  
 

 
We hanteren de volgende zorgcycli voor de deelgebieden:  
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▪ Jonge kind t.w. Taal voor kleuters en Rekenen.  
▪ Gedrag (Scol) of ZIEN 
▪ Spelling  
▪ Technisch lezen  
▪ Begrijpend lezen  
▪ Rekenen/Wiskunde  

De gegevens worden in  Parnassys ingevoerd en omgezet naar dle’s en leerrendementen 
Hieraan gekoppelde ontwikkelingslijnen worden vastgesteld en evt. bijgesteld door de teamleider in overleg met 
de orthopedagoog.  (Beredeneerde afwijking). 
In het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys wordt van elk leerling de didactische vorderingen weergegeven.  
 
Motivatie bij het vaststellen ontwikkelingsperspectief: 
 
Het ontwikkelperspectief wordt uitgewerkt in de grafiek wordt in eerste instantie bepaald op grond van de 
intelligentiegegevens. 
In het geval van een harmonieus profiel zal één ontwikkelingslijn worden vastgesteld. 
Als er sprake is van een disharmonisch opgebouwd intelligentie profiel of er een grote discrepantie is tussen de 
verbale en de performale intelligentie scores, zal er geen ontwikkelingslijn worden vastgesteld. 
Er is voor gekozen om in deze gevallen het leerrendement, na drie toetsmomenten, leidend te laten zijn om het 
perspectief vast te stellen. Mogelijk per getoetst vakgebied 
 
Als de toetsgegevens van de leerling afwijkend zijn t.o.v. hun eigen ontwikkelingslijn, kan er beredeneerd 
worden afgeweken. 
De teamleider in samenspraak met de orthopedagoog en leerkracht beoordeelt tenminste 2x per schooljaar of dit 
van toepassing is en definieert de reden van afwijking. 
 
Screening  
In de start van elk schooljaar screent de teamleider samen met de leerkracht de groep kinderen.(mentorgroep) 
Zo wordt van elk kind bekeken of aanbod toereikend is, het kind zich conform mogelijkheden didactisch 
ontwikkelt en gemaakte handelingsplannen lopen en/ of de extra zorg die leerlingen nodig hebben ook in de 
routing staat. 
Er is niet alleen aandacht voor de didactische ontwikkeling maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling komt 
nadrukkelijk aan bod. Er wordt gezorgd voor een integraal beeld van kinderen. Vanuit deze screening worden 
vervolgacties uitgezet om ervoor te zorgen dat we op school maximaal kunnen aansluiten bij de kinderen en ook 
maximaal uit de kinderen kunnen halen. 
 
Analysegesprek  
Tijdens het analysegesprek analyseren we  de opbrengsten per kind en per vakgroep, van de voorafgaande 
periode van de groep. Van hieruit worden nieuwe doelen gesteld, acties gepland en inhoud aangegeven welke 
leidend zullen zijn. 
Einde schooljaar maken de teamleiders een school analyse en bespreken dit met het team. Met als doel om 
onderwijs bij te stellen waar nodig zodat resultaten kunnen verbeteren. 

 
Diagnose  
Na een analysegesprek of screeningsmoment of n.a.v. signalering door de leerkracht, kan er nadere screening of 
diagnostisch onderzoek plaats vinden. Dit verdiept onderzoek kan worden gedaan door de teamleider, 
orthopedagoog, logopediste, fysiotherapeute of ergotherapeute (observatie kan hier ook deel van uitmaken) Na 
de diagnosefase vindt er een leerling-bespreking plaats met de betreffende leerkracht, teamleider en evt. nadere 
onderzoeker. De resultaten en bevindingen worden dan besproken en zullen ten alle tijden leiden tot speciale 
acties. Duur van de bespreking: max 1 uur. 

In het gesprek met de teamleider en de groepsleerkracht de leerling-gegevens aangevuld met de resultaten van                
het diagnostisch onderzoek. Er wordt een vertaling gemaakt wat dit betekent voor de klassensituatie en aanbod.                
Indien nodig wordt er een overleg gepland met de paramedici en/ of de orthopedagoog. Ouders worden van                 
nader onderzoek altijd op de hoogte gebracht en er vindt ook altijd een terugkoppeling plaats.  
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HGPD en HGA 
 
In het versterken van het preventief vermogen door de school is de visie van HGPD leidend. 
De visie achter HGPD is terug te vinden in het handelen van elke leerkracht, in de samenwerking en overleggen 
tussen leerkrachten onderling en (kind-)besprekingen op school. HGPD is de basis onder de keuzes van 
interventies van leerkrachten en gaat dus verder dan een formulier dat pas tevoorschijn komt als er belangrijke 
vragen zijn over kinderen waar de leerkracht of de school zelf geen antwoord op weet. Het benaderen van 
speciale vragen van kinderen en leerkrachten vanuit de HGPD-visie is de onderlegger voor interventies, die 
beschreven worden in notitiecategorie Doelen en acties.  
Kortweg: HGPD-denken is de basis voor elk handelen op elke school van Kerobei. 
 
 
HGPD-denken: ALTIJD!! 

- Pedagogisch optimisme / met kinderen praten / relatie, competentie, autonomie  
- Overzicht, inzicht, uitzicht 
- Wat betekent dat voor mijn handelen? 
- Wat zegt succes (falen) over mijn handelen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
De basis onder (speciale) interventies wordt gevormd door zgn. “weging” (een inzicht opgesteld na een overzicht 
over de voorgeschiedenis en verklaringsgebieden) met daaruit voortvloeiende doelen en activiteiten (uitzicht), 
evaluaties en zo nodig een bijgestelde weging (cyclisch proces). De leerkracht reflecteert op elk moment op het 
eigen handelen. 
 
Elke school ontplooit activiteiten om het HGPD-gedachtengoed binnen het handelen van elke leraar voor alle 
kinderen zichtbaar te maken (dus niet alleen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben). Het 
“referentiekader HGPD Kerobei” en de bijbehorende “Kijkwijzer”, beiden via de Plaza van Kerobei voor alle 
scholen toegankelijk, vormt hiertoe de leidraad. 
 
 
Ook kunnen gegevens vanuit een diagnostisch onderzoek vertaald worden binnen een speciale aanpak,             
beschreven in het groepsplan. 
De behandelende fysiotherapeut en/of logopediste maken een eigen handelingsgerichte aanpak in ParnasSys. 
 
Dyslexieprotocol  
 
De school hanteert van het dyslexieprotocol dat beschreven staat in het Zorgprotocol. 
Steeds vaker maakt de school gebruik van externe dyslexie behandelaars. Deze werken uiteraard nauw samen 
met school en ouders. 
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De extra ondersteuning 
 
Voor SBO de Schans geldt, naast bovenstaande dat wij hierbij beschrijven wat wij kunnen bieden voor kinderen 
met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband passend onderwijs Noord- Limburg. Die 
toelaatsbaarheidsverklaring is in principe gericht op begeleiding van specifieke leerproblemen bij kinderen die 
moeilijker dan gemiddeld leren vanwege uiteenlopende factoren, die behorend tot ernstige problemen in andere 
categorieën zoals in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs Noord- Limburg 
genoemd. SBO de Schans maakt naast een zeer steunend pedagogisch klimaat voor de kinderen gebruik van 
onderstaand beschreven disciplines. 
 
• De orthopedagogen van Kerobei 
• Het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo 

• De GGD; de schoolarts is regelmatig op onze school aanwezig om de school te adviseren over 
zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. De GGD en het Sociaal Wijkteam zijn 
belangrijke partners in het bieden van ondersteuning op maat voor alle kinderen. Hiermee wordt 
onderwijs en jeugdzorg meer op elkaar afgestemd; dit is een belangrijk onderdeel van het landelijk 
beleid.  

• 4 x per jaar komt het Zorg Advies Team bij elkaar (ZAT) . Hierin heeft zitting, de schoolarts, 
collega sociaal wijkteam, collega buurtteam, teamleider. Op afroep de ambtenaar leerplicht en of 
politie. 

• Komend schooljaar start een pilot samen met de schoolarts en sociaal wijkteam, ambtenaar 
leerplicht om ziekteverzuim preventief en waar nodig curatief aan te maken in relatie tot veel 
afwezigheid van het kind. Het project M@zl (gebruikt binnen de VO scholen) zal worden 
aangepast en gebruikt tijdens deze pilot.EEn verzuimprotocol voor PO is in ontwikkeling en zal 
worden gehanteerd nadat dit evidence based is. 

• De commissie Bovenschoolse Ondersteuning (CBO) biedt namens het bestuur ondersteuning op maat. 
De school kan de BCO inschakelen voor consultatief overleg over de ontwikkeling van een kind, met name als 
de grenzen van de zorg worden bereikt. Als de school hiervoor kiest, dan wordt u als ouder daarover 
geïnformeerd. Ook ouders kunnen de commissie inschakelen.  
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• Externe deskundigen: als ouders en school samen het belang zien van verwijzing naar een externe 
deskundige (denk aan een GGZ-instelling, onderzoek en behandeling of verwijzing naar een kinderarts), dan zal 
de school deze aanmelding ook schriftelijk ondersteunen.  
•          Paramedici; logopediste, fysiotherapeute en ergotherapeut zorgen mede voor in integrale aanpak binnen 
SBO de Schans 
 
Commissie bovenschoolse ondersteuning (CBO) 
 
Vanuit het bestuur van Kerobei is een commissie leerlingenzorg actief. 
De voorzitter is Frank Evers, stafmedewerker kwaliteitszorg. Hij wordt ondersteund door 4 orthopedagogen. 
Deze commissie heeft als taak vragen van school en /of ouders mee te onderzoeken en te ondersteunen. 
Ook als de zorg van de reguliere school niet meer voldoende is kan er een overlegmoment gevraagd worden met 
de commissie leerlingenzorg; het zogenaamde zorgloket. Hier zullen dan ook vaak externe adviseurs aansluiten. 
Indien de reguliere zorg vanuit de basisschool niet als toereikend wordt geacht, zal de CBO een positieve 
beschikking afgeven voor plaatsing SBO of SO 
De orthopedagogen vanuit de commissie leerlingenzorg zijn ook werkzaam binnen het SBO, zodat een goede 
nazorg gegarandeerd is. 
 
Inzet orthopedagogen 
 
De teamleider heeft tenminste 2 wekelijks overleg met de orthopedagoog.(consultatief) 
De kinderen met een complexe zorgvraag zijn dan onderwerp van gesprek. 
Er vindt vaak vooroverleg plaats t.a.v. kindproblematieken en worden vervolgafspraken gemaakt. 
Bijv. nadere diagnostiek door de orthopedagoog te plannen, observatie door teamleider en/of orthopedagoog. 
Als problematiek van een kind niet helder genoeg is, zal de leerkracht een HGPD formulier invullen en volgt een 
leerling-bespreking om tot een betere duiding te komen van hulpvraag. 
Ook kan de orthopedagoog in samenspraak met de teamleider nadere diagnostiek uitvoeren. Te denken aan 
intelligentieonderzoeken en/of persoonlijkheidsonderzoeken. Dossieranalyse als ook observatie van de leerling 
kunnen hier bij horen. 
 
Paramedici  
 
Op de Hazenkamp, waarvan SBO de Schans een onderdeel uitmaakt, worden de leerlingen en leerkrachten 
ondersteund door een paramedisch team bestaande uit een logopediste en een fysiotherapeut. Er wordt zakelijk 
contact onderhouden met een eerstelijns ergotherapeute/logopediste, vanuit hetzelfde gebouw, te weten 
boulevard Hazenkamp. 
 
De logopediste en de fysiotherapeute werken waar mogelijk samen. 
Zo doen ze jaarlijks groepsobservaties welke resulteren in groepshandelingsadviezen (vaak preventieve 
handelingsvoorstellen) 
Bovengenoemde groep heeft maandelijks overleg om werkwijze en inzet op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn 
maandelijkse overlegmomenten ingepland tussen paramedici en teamleider om individuele problematieken van 
kinderen te kunnen bespreken en aanpak af te spreken Indien nodig kan op aanvraag tussentijds overleg gepland 
worden. 
 
De logopediste is naast haar individuele en groepsbehandelingen ook betrokken bij observatiemomenten en 
begeleiding van de leerkracht op het gebied van taal en communicatie in de klas. Deze begeleidingsmomenten 
zijn cyclisch en worden op hulpvraag van de leerkracht aangeboden.  
Vooralsnog is de logopediste wekelijks in de onderbouwgroepen en in de middenbouwgroepen . 
Tijdens het opstarten van elk nieuw schooljaar worden alle dossiers van de nieuw te starten leerlingen 
doorgenomen door zowel logopediste als fysiotherapeute. 
Stromen kinderen tussentijds in, zal de teamleider dossiers doornemen en indien noodzakelijk fysiotherapeute of 
logopediste vragen een dossieranalyse uit te voeren. En eventuele behandeling op te starten dan wel over te 
nemen.  
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Indien er op individueel kindniveau extra zorg nodig is zal de aanvraag altijd via de teamleider lopen. De 
leerkracht vult daartoe een aanvraagformulier ergo-fysio-logo in zodat de vraagstelling concreter wordt. De 
fysiotherapeute bepaalt of er een verwijzing richting eerstelijns ergotherapeute wenselijk is. 
De teamleider is de spil in de zorg aansturing van de kinderen. In samenwerking met de leerkracht en de ouders 
wordt de hulpvraag aan de ergotherapeut geformuleerd. 
 
De op school werkzame vakdocent gymnastiek begeleidt kinderen ook op het gebied van motoriek in de vorm 
van MRT motorisch remedial teaching. Dit altijd in samenspraak met de fysiotherapeute. 
Hij verzorgt daarnaast tenminste 2x per school een cursus: Rots en water/ weerbaarheidstraining. 
 
Daarnaast heeft de logopediste van SBO de Schans een ambulante taak binnen het samenwerkingsverband. Ze 
werkt vraag gestuurd binnen de basisscholen. Het doel is om het taalonderwijs binnen de reguliere scholen te 
versterken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Er zijn grenzen…. 
Zodra het welbevinden van het kind in het geding komt, de leerkracht handelingsverlegen is of de veiligheid van 
de groep in het geding komt, zullen wij samen met ouders en CBO bekijken wat een meer passende plek voor 
deze leerling kan zijn. Dit betekent dat een leerling beter op zijn plaats zou zijn binnen een vorm van speciaal 
onderwijs.  
 
Ouders als partner 
Samen met de ouders willen we de ontwikkeling van hun kind volgen. We betrekken ouders vanaf het allereerste 
moment bij de ontwikkeling van hun kind. Een goede, open relatie met ouders staat daarbij centraal. Zorg delen, 
met als doel het beste te halen uit het kind.  
Tweemaal per jaar is er een verplicht oudergesprek met als doel het bespreken van de rapportage. In oktober is 
zijn er oudergesprekken gepland waarvoor de ouder zich kan opgeven. Dit is geen verplichting. Het initiatief tot 
een gesprek kan zowel van de ouders als van de leerkracht uitgaan. Er is altijd de mogelijkheid om met 
leerkrachten in gesprek te gaan buiten de geplande gesprekken om. 
Voor verder onderzoek en het delen van informatie aan derden zal altijd toestemming van de ouders gevraagd 
worden. 
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Protocol schorsing en verwijdering, verkorte versie 
Hoewel we als school er alles aan zullen doen om het te voorkomen, kan het toch zijn dat een leerling zich 
zodanig ontwikkelt dat we als school niet meer in staat zijn om het kind die ondersteuning te bieden die het kind 
nodig heeft. Soms is die ontwikkeling zo ernstig dat we als school tot verwijdering van een leerlingen denken te 
moeten overgaan. In grote lijnen kan dit in twee gevallen voorkomen: 
 
1. Als sanctie bij ernstig wangedrag van het kind en/of de ouders, of ernstig gedrag dat in strijd is met de 
grondslag van onze school. 
2. Als onderwijskundige maatregel wanneer onze school niet meer kan voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van het kind en dit voor het kind ernstige sociaal-emotionele gevolgen heeft. Dit kan 
zich uiten in het gedrag van de leerling (wangedrag of juist erg in zichzelf gekeerd). 
 
We zullen uiteraard niet zomaar tot verwijdering over gaan. Dit gebeurt alleen in ernstige gevallen (ter 
beoordeling aan de directie en het bevoegd gezag). Bovendien gaat er een stappenplan in werking als de school 
vindt dat de grenzen van wat de school nog kan bieden zijn bereikt. Dit stappenplan kent zowel preventieve 
maatregelen, als ook formele, wettelijke maatregelen. Het volledige stappenplan is opgenomen in het 
bestuursondersteuningsprofiel van Kerobei, is op school verkrijgbaar of op te vragen bij de stafmedewerker 
bovenschoolse ondersteuning van het bevoegd gezag, dhr. Frank Evers (077-3968888, f.evers@kerobei.nl ). 
 

 
 
Vrijstelling van onderwijs  
Het bevoegd gezag kan op verzoek van ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan de 
onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde 
gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats 
komen van die waarvan vrijstelling is verleend. Vrijstelling wordt altijd in overleg met ouders , inspectie en 
leerplichtambtenaar geregeld.  
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Uitstroom schooljaar 2019-2020:  
 
Dit schooljaar zijn de kinderen uit de eindgroepen uitgestroomd naar: 
 
11 leerlingen uitgestroomd naar praktijkonderwijs Venlo, en 1 leerling naar het Buso België.  
3 leerlingen naar Maasland 
3 leerlingen VSO de Velddijk: Alle drie PRO lijn binnen de Velddijk 
2 leerlingen VSO Impuls 
5 leerlingen een VMBO school binnen de gemeente Venlo 
1 leerling naar VMBO school Citaverde Horst 
1 leerling naar VMBO België  
 
Uitgaande van het verwachte ontwikkelperspectief twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom, is 1 
leerling(3,8%) onder het niveau uitgestroomd, zijn 22 leerlingen (85%) op het niveau uitgestroomd dat was 
vastgesteld en 3 leerlingen ( 11,5%)boven het niveau uitgestroomd. 
 
Vanuit de andere groepen hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 
 
Een leerling uit groep C is naar de Mutsaersstichting gegaan (behandelgroep) 
Een leerling uit groep B is naar de Talentencampus SO 4 gegaan  
Een leerling uit groep B is naar de Talentencampus gegaan SO 3 
 
Actuele situatie en ambities 
 
De laatste jaren is de toelating sterk aan verandering onderhevig 
Ook is er een toename van het aantal leerlingen met een indicatie van zowel de verandering van de 
leerling-populatie als een verandering van de ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen door het team van de 
Schans 
Wij blijven onze expertise richten op en in dienst stellen van die kinderen waarop de basisschool onvoldoende 
kan afstemmen.  
Tevens hebben wij de ambitie om kinderen met een licht verstandelijke 
beperking onderwijs en ondersteuning te bieden. Ook geldt dit voor kinderen die nu in aanmerking voor een 
(voorheen) REC 4 indicatie zouden komen, niet zijnde kinderen met een – gediagnosticeerde- gedragsstoornis. 
Kerobei heeft in schooljaar 2017-2018 een strategische beleidsplan opgesteld. Er zal een doorontwikkeling 
moeten plaatsvinden voor de SBO scholen richting SO school.  
SBO de Schans is het vorig schooljaar aangesloten bij scholen cluster Blerick-Oost. (basisscholen, Mikado, Titus 
Brandsma, Klingerbergschool en basisschool de Regenboog.  Onderwijsinhoudelijk maar ook personeel en 
financiën worden in gezamenlijkheid opgepakt. Nu nog voornamelijk op MT/ TL niveau. Er vinden ook al 
bijeenkomsten plaats tussen de teams van de verschillende scholen. 
We zijn er op dit moment nog op toegerust. 
 
SBO de Schans werkt binnen Boulevard Hazenkamp de verander onderwerpen uit met verbeterteams en 
werkgroepen samengesteld uit verschillende teamleden en volgt hierin zoveel mogelijk het Jaarplan van dat jaar. 
 
Het is een heel nadrukkelijke keuze geweest, omdat reeds enkele jaren blijkt dat we te veel onderwerpen 
oppakken en er gedurende het jaar een grote druk op het team ontstaat om hier op een goede manier inhoud aan 
te geven. Er is dan ook nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
 
De verander onderwerpen en het Jaarplan zijn door het team opgesteld op de Beleidsdag in juni. Tevens zijn ze 
besproken in de MR-vergadering van juni 2020. 
 
 
 
Blerick, 1-8-2020 
 
Marie-Louise Benders 
Diana Theloy 
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