Zorgzaam omgaan met verschillen
Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019
Van Hogendorpplein 11
1051 AX Amsterdam
Van Hallstraat 621
1051 HE Amsterdam

A. Contactgegevens school
Naam

Westerparkschool

Straat + huisnummer

Van Hogendorpplein 11// van Hallstraat 621

Postcode en plaats

1051 AX// 1051 HE Amsterdam

Brinnummer

18VJ

Telefoonnummer (algemeen)

020 6860144/020 6843754

E-mailadres (algemeen)

admin@westerparkschool.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.

https://westerparkschool.nl/schoolgids/

C. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
Een goed pedagogisch klimaat o.a. door inzet van het programma ‘De Vreedzame School’
 Onze leerlingen voelen zich prettig en veilig op school: de sociale veilgheidsbeleving scoort een 8,7 (monitor sociale
veiligheid 2018)
 Inspectie 2017: Tijdens de lessen is een respectvol en prettig klimaat waarneembaar
 Kinderen hebben inspraak en taken en verantwoordelijkheden in de groep en bij bepaalde activiteiten in de school
 Leerlingmediatoren helpen bij het oplossen van kleine conflicten tussen kinderen onderling.
De begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen
 Verrijkingslessen buiten de groep voor meerbegaafde leerlingen
 Het Denklab voor hoogbegaafde leerlingen
De ontwikkeling van beleid m.b.t. de begeleiding van (zeer) moeilijk lerende leerlingen
 Aanpak en organisatie in de groep
 Inzet van arrangementen waardoor deze leerlingen in het regulier basisonderwijs kunnen blijven functioneren
 Groeiende expertise van de Intern Begeleiders (IBers)
De ontwikkeling dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.
 Kinderen worden vanaf groep 3 betrokken bij de start- en de rapportgesprekken
 Kinderen leren (eigen) doelen te benoemen en te evalueren
De actieve betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen
 Inzet van coöperatieve werkvormen
 Inzet van energizers
 Inzet van activerende didactiek zoals werken met wisbordjes en bliksembeurt
Een betrokken team
 Personeelsleden stellen zich open en lerend op.
 Teamleden leren van en met elkaar

Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO

Schooljaar
Aantal leerlingen naar 2013/ 2014

2014/2015

SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

1

1

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2

4

2018/2019

2019/2020

2018/2019

2019/2020

1
1

1

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal 2013/ 2014
lln met LGF cluster 1
lln met LGF cluster 2
lln met LGF cluster 3
lln met LGF cluster 4
lln met individueel arrangement
groepsarrangementen
andersoortige inzet arrangement

4

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2

2

2

1

2

5

5
1

8
1

10

D. Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe
inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe inspectiekader.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.
http://www.awbr.nl/Kwaliteit-AWBR

Beoordeling inspectie
Algemeen
Ontwikkelpunten

(op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Basisarrangement

Het begeleidingssysteem is basaal op orde en sterk in ontwikkeling, maar wordt nog sterk
aangestuurd door de IB-ers. Er is een vertaalslag nodig naar het team.
De leerkrachten hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, maar de analyse
van de toetsgegevens heeft nog een verdiepingsslag nodig.
Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
2. Onderwijsproces
OP1 Aanbod
Goed
OP2 Zicht op ontwikkeling
Voldoende
3. Schoolklimaat
3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend
Goed
schoolklimaat.
4. Kwaliteitszorg en ambitie
4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en
Voldoende
verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en
Voldoende
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten.
Datum van vaststellen door inspectie
december 2017

Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)

Mee
eens

In
ontwikkeling,
beginfase

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode.

x

De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op
verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te
signaleren.

X

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige
leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, medisch
handelen en veiligheid. De protocollen worden toegepast.

Oneens

(Externe)
hulp bij
nodig

Niet van
toepassing

Nemen we mee
in schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

Jaarplan zorg
2018-2019

X

Dyslexie: jaarplan
zorg 2018-2019

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school
ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders.

X

Jaarplan zorg
2018-2019

De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te arrangeren of te
verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen stellen, planmatig uitvoeren
en gerichte evalueren centraal staat.

X

Jaarplan zorg
2018-2019

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal
emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij
kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod.

X

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het leerlingen
met een extra onderwijsbehoefte betreft.

X

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het
realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de leerlingen naar de
basisschool.
Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool of SBO/SO is
er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-gegevens) naar de andere school.
De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het
S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren van extra ondersteuning, de

X

X
X

onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden,
waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

Kanttekeningen bij de zelfbeoordeling basisondersteuning.
Ons begeleidingssysteem is sterk in ontwikkeling. We hebben in schooljaar 2017-2018 het zorgplan en het zorgprotocol herschreven en in het schooljaar 2018-2019 gaan
we verder met de implementatie van het protocol.

E. Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Gebouw 1: van Hogendorpplein
Voldoende ruimtes voor gebruik externen
Royale gymzaal
Royale speelruimte rond de school.

Gebouw 1: van Hogendorpplein
Beperkte toegang voor minder validen (alleen BG
toegankelijk)
Lokalen moeilijk in te richten voor
gedifferentieerde werkvormen
Leefklimaat niet in alle lokalen goed.

Gebouw 2: van Hallstraat
Het gebouw oogt licht en ruim
Er is ruimte voor handvaardigheid
Er is een prettige open ruimte, die geschikt is
voor groepsactiviteiten (meerdere groepen)
Toegankelijk voor mindervaliden

Gebouw 2: van Hallstraat
Weinig ruimte voor externen
Geen eigen gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 ->
leidt tot lestijdverlies
Weinig speelruimte rond de school

Aandacht en tijd

3 IB-ers met verschillende expertise
Onderwijsassistenten
Gewilde leerschool voor LIO-ers

Minder ambulante tijd en grotere groepen door
wijziging in financiering

Schoolomgeving

Vreedzame Wijk, samenwerking tussen de
coördinatoren van de scholen.
Bibliotheek in de wijk
Het Westerpark met al zijn activiteiten
Overdekt en openlucht zwembad
Sporthal
In en om school activiteiten die integratie
tussen kinderen met verschillende
achtergronden bevorderen
De school is gemengd, een mooie afspiegeling
van de buurt.

Afnemende samenwerking met buurtscholen
Drukke verkeersaders
Weinig integratie tussen de volwassenen uit
verschillende culturen in en buiten de
schoolomgeving.

Leerling populatie

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Warm, open team
Team wil met en van elkaar leren
Meerdere leerkrachten die al lang op school
werken
Instroom van jonge leerkrachten
Veel expertise op verschillende vlakken:
- gedrag
- dyslexie
- hoogbegaafdheid
- moeilijk lerend
Grote inzet en betrokkenheid
Er is een IB-netwerk in de wijk. IB-ers kennen
elkaar en wisselen informatie uit.

Er is gerichte expertise aan te vragen en te
vinden via SPO-West, het SWV of via OKT.

Opvoedingsstijlen en achtergronden van de
leerling zijn divers.
Veel verhuizingen: gezinnen vertrekken uit de
buurt.
Instroom van niet Nederlands sprekende kleuters
en/of migratie/vluchtelingenproblematiek
Vervangingsproblematiek

Grootte van het takenpakket van de leerkrachten
en de werkdruk die dat met zich meebrengt

De directeuren (veel wisselingen de laatste jaren)
kennen elkaar niet.

Aanvragen kosten veel tijd, papier en overleg.
Teveel verschillende externen in de school
waarmee overleg moet worden gevoerd
Onduidelijkheid over rollen: wie heeft de regie?
Afstemming en samenwerking tussen verschillende
actoren kost veel tijd.

Anders

De professionele inzet en aanpak van de school
steeds weer moeten bewijzen voorafgaand aan
een toekenning van extra middelen/inzet.
Als verwijzing van een kind noodzakelijk is op
korte termijn, duurt het proces vaak nog (te) lang
Ontbreken van tijdelijke opvang of time out
voorzieningen.

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

Drie IB-ers
Vier onderwijsassistenten
Leerkracht vrij geroosterd voor verrijkingslessen aan meerbegaafde
leerlingen
Specialist Vreedzame School
Denklab (voor hoogbegaafde leerlingen)

Welke vaste ketenpartners kent de school,
wanneer het gaat om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

SPO West
SWV Amsterdam/Diemen
OKT -> OKA
GGD
Leerplichtambtenaar
VVE -> Dynamo-Amsterdam
Wijkagent
Logopediepraktijk de Jordaan
Expertisecentrum Uniek (in de school)
Vreedzame Wijkcoördinator
Expertise vanuit onderzoeksbureaus en hulpverlening (zoals: Buro Bloei,
JBRA, Spirit, Punt P, Bascule, MOC Kabouterhuis, Kentalis, Veilig thuis, Zien
in de klas)

F. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
Versterking didactische vaardigheden van de leerkrachten: Borging werken volgens het EDI-model en implementatie
onderzoekend en ontdekkend leren (zie jaarplan didactische vaardigheden)
Versterking van de leerlingenzorg o.a. handelingsgericht werken (zie jaarplan leerlingenzorg)
Doorlopende evaluatie en borging van de kwaliteit door monitoring van de resultaten, door klassenbezoeken en uitvoering
van de gesprekkencyclus.

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
Passend onderwijs is het uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Wij omarmen de gedachte achter Passend Onderwijs en
streven op onze school naar onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. In de komende jaren willen we
ons onderwijs nog meer "passend" maken voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en
voor leerlingen met een achterstand in hun ontwikkeling.
Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplaning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan
Zie verder schoolplan en jaarplannen 2018- 2019

G. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding,
beargumentering, alternatieven.


Wij gaan zorgzaam om met verschillen, maar bieden geen individueel onderwijs. Wij streven ernaar om ons
onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen. In de praktijk komt het erop
neer dat er bij de meeste vakken onderwijs wordt gegeven op drie niveaus.



Het aantal leerlingen per groep met een individuele leerlijn is beperkt en afhankelijk van de samenstelling en de
zorgvraag van de groep. Er is een grens aan wat een leerkracht allemaal moet kunnen of moet doen. De
samenstelling van onze groepen is zeer divers, waardoor de leerkracht bij veel vakgebieden vaak al in meer dan 3
niveaus werken en rekening moet houden met de verschillende aanpakken die kinderen nodig hebben.



Wij hebben beperkte mogelijkheden voor het onderwijs bieden aan leerlingen met (zwaar) fysieke beperkingen.
Hiervoor ontbreekt de kennis bij ons team en onze gebouwen zijn hiervoor niet geschikt.



Wanneer de begeleiding van een individuele leerling onevenredig veel tijd en aandacht vraagt en/of de veiligheid
van de leerlingen en de leerkracht(en) niet gewaarborgd kan worden is voor ons de grens bereikt. Er moet een
goede balans zijn tussen de aandacht voor de groep en de aandacht voor een individueel kind. De veiligheid in een
groep moet altijd gewaarborgd zijn.



Wij maken keuzes gebaseerd op onze visie en op ons jaarplan. De beschikbare lestijd voor alles wat een school zou
moeten doen is onvoldoende.



Wij maken wat betreft het schrijven van plannen en documenten waar mogelijk onze eigen keuzes. Er bestaat,
zeker in het kader van passend onderwijs, nog veel bureaucratie. Het schrijven van plannen en documenten en het
verantwoorden hiervan lijkt soms meer van belang dan het kind zelf.

