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Gecomprimeerd

 

Algemene gegevens 

 

School Goede Herderschool
BRIN 11CJ
Directeur P.A. van Reeven

Adres Kastanjeplein 6, 3053 CD 
Telefoon 010
E-mail dir@goede
Bestuur Stg PCO Hillegersberg
 

Basisondersteuning 

 

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het 
vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het onders
 

 

Beoordeling inspectie : basisarrangement

 
 

 

Bijzonderheden met betrekking tot  p

 
Interventie 

Vroegtijdig signaleren van leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen 

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 
Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 
Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder 
dan gemiddelde intelligentie 

De school stelt voor leerlingen 
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Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel    

 

 Goede Herderschool 

Goede Herderschool 
11CJ 
P.A. van Reeven 

Kastanjeplein 6, 3053 CD Rotterdam 
010-4189579 
dir@goede-herderschool.nl 
Stg PCO Hillegersberg-Schiebroek 

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 

is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het 
vereiste niveau van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan. 

basisarrangement     Datum van vaststellen : 16

Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies

In orde ? Toelichting (inclusief ambitie)

,  X Ambitie: door meer huisbezoeken te doen bij 
peuters en kleuters willen we nog meer 
signaleren + ouderbetrokkenheid vergroten
Contacten met CJG, wijkteam
aanhalen. 

X Ambitie: we willen meer kennis over de 
achtergrond van de populatie

Een aanbod voor leerlingen met X We hebben gezorgd voor voldoende extra 
oefeningen. We hebben extra tijd
Ambitie: hoe te anticiperen o
dyslexie bij leerlingen met minder dan 18 
maanden leesonderwijs. 

od voor leerlingen met       Protocol is opgesteld, maar moet nog worden 
gefinetuned.  

X Er is een plusklas. We willen het aanbod 
verbreden.  
Ambitie: het aanbod verbreden + 
aanbod verzorgen voor jonge leerlingen
een eigen leerlijn (vanaf groep 3)

X Doen we mbv HGPD -> groeidocument

 

 

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, 
onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. In het Samenwerkingsverband Passend 

is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2016 voldoen aan het 
teuningsplan.  

16-04-2015 

reventieve en licht curatieve interventies 

(inclusief ambitie) 

oor meer huisbezoeken te doen bij 
peuters en kleuters willen we nog meer 
signaleren + ouderbetrokkenheid vergroten. 

, wijkteam en Timon 

e willen meer kennis over de 
achtergrond van de populatie. 

voor voldoende extra 
extra tijd ingepland. 

oe te anticiperen op vermoedelijke 
met minder dan 18 

Protocol is opgesteld, maar moet nog worden 

. We willen het aanbod 

het aanbod verbreden + een goed 
aanbod verzorgen voor jonge leerlingen met 
een eigen leerlijn (vanaf groep 3) 

> groeidocument 
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met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een  
ontwikkelingsperspectief (OPP) op
Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  
Protocol voor medische 
handelingen 

 

Deskundigheid 

 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid 
 

Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 

Sociaal en emotioneel gedrag 
Fysiek en medisch 

Werkhouding 

Thuissituatie 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk :
 
  
 

Voorzieningen en materialen

 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, 
methodieken, protocollen, etc. :
 

 

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolg

 
 
Mogelijkheden/bijzonderheden

Grote hallen en kleuterlokalen 
Gebrek aan lokalen 
Peutergroepen inpandig 

 
 

Bijzonderheden met betrekking tot de s
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ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

 

Toegankelijk schoolgebouw met 

instructieruimtes en hulpmiddelen 

X  

X Kanjertraining is ingevoerd. We stappen over 
van SCOL naar KANVAS 

X School heeft een gezondheidscentrum naast 
zich. Er is een medicijnprotocol

Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 

Toelichting 

Goed woordenschatonderwijs bij peuters en 
kleuters. Er is een reken-, lees- en een 
taalcoördinator op school aanwezig.
Er is een gedragscoördinator  
Er is een aanpak motoriek (SCOOR). Inpandig: 
Cesartherapie en logopedie. Medisch
Niet specifiek 

Er is een ouderkamer, er is SMW. Er 
huisbezoeken gedaan. De contacten met Timon, 
wijkteam, CVD en CJG worden aangehaald.

inzetbaar voor andere scholen in de wijk : Motoriek en woordenschat

en materialen 

specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s
: Logo3000, Met sprongen vooruit, Snappet, leerKRACHT

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 
 
Twee groepen uithuizig 
VVE 

Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders

 

 

Kanjertraining is ingevoerd. We stappen over 

School heeft een gezondheidscentrum naast 
Er is een medicijnprotocol. 

woordenschatonderwijs bij peuters en 
en een 

aanwezig. 

(SCOOR). Inpandig: 
. Medisch: geen. 

. Er worden 
huisbezoeken gedaan. De contacten met Timon, 
wijkteam, CVD en CJG worden aangehaald. 

en woordenschat 

aanpakken, materialen, programma’s, 
Logo3000, Met sprongen vooruit, Snappet, leerKRACHT. 

/ouders 
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Partner (o.a. SBO en SO / ouders)

SBO 
SO 
Wijkteam 
CVD 
CJG 
Dock 

Timon 
Stg MEE 
 

 

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs

 
 
Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 
Sociaal en emotioneel gedrag 
Fysiek en medisch 
Werkhouding 
Thuissituatie 
 

 

Ambities en (na-)scholingswensen

 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs 
begeleiden, hebben we als  school(
 
 
Onderwijsdomein 

Leren en ontwikkeling 

Sociaal en emotioneel gedrag 

Fysiek en medisch 
Werkhouding 

Thuissituatie 

 

 

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 

nascholingswensen : 

- Coöperatief leren 

- Ouders en school 

- Sociaal-emotioneel leren

- Rekenen  

 

Overige bijzonderheden : Geen
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Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 

Normale relatie 
idem 
O.A. in het kader van integraal arrangeren
O.A. in het kader van integraal arrangeren
O.A. in het kader van integraal arrangeren
O.A. in het kader van integraal arrangeren

O.A. in het kader van integraal arrangeren
O.A. in het kader van integraal arrangeren

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog

Toelichting 

Eén op één begeleiding geven 
Meer gedragsproblematiek opvangen
 
 
De wet van de privacy doorbreken 

)scholingswensen 

Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen 
begeleiden, hebben we als  school( -team)  de volgende ambities :  

Toelichting 

Coöperatief leren invoeren -> schoolplan

Verdieping sociaal-emotioneel leren

 
Verder met leerKRACHT. In kleine stapjes de 
werkhouding verbeteren. 

Nog meer samenwerking met wijkteam
Timon, CJG, MEE. 

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 

emotioneel leren 

Geen 

 

 

in het kader van integraal arrangeren 
het kader van integraal arrangeren 

n het kader van integraal arrangeren 
n het kader van integraal arrangeren 

n het kader van integraal arrangeren 
kader van integraal arrangeren 

nog) niet ? 

Meer gedragsproblematiek opvangen 

 

kinderen te kunnen 

> schoolplan 

emotioneel leren 

stapjes de 

wijkteam, CVD, 

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 


