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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 ondersteuningsplan.  
 
 
Beoordeling inspectie : Goed Datum van vaststellen : 26 maart 2012 
 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 
 
Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 
Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

X   

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat 

X  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyslexie  

X  

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

X Protocol is in ontwikkeling. 

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

X  

De school stelt voor leerlingen 
met een zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) op 

X 
 

 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en hulpmiddelen 

X  

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen van 
gedragsproblemen  

X Veelal gericht op sociale veiligheid. 

Protocol voor medische 
handelingen 

X  
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Deskundigheid 
 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van : 
 
Onderwijsdomein Toelichting 
Leren en ontwikkeling Aanwezig 
Sociaal en emotioneel gedrag Aanwezig 
Fysiek en medisch Niet aanwezig 
Werkhouding Aanwezig 
Thuissituatie Aanwezig 
  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : Werkhouding 
 
  
 
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, 
methodieken, protocollen, etc. : 
 
We werken binnen onze school volgens het montessoriconcept, zie voor meer informatie: 
www.montessorischoolkralingen.nl 
 
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 
 
Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 
Alle lokalen en andere ruimten zijn 
rolstoel toegankelijk. De gangen zijn vrij 
breed. 

Ondanks deze faciliteiten zal er altijd gekeken 
worden of het gebouw werkelijk geschikt is voor 
de betreffende leerling. 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 
 
Partner (o.a. SBO en SO / ouders) Toelichting 
De school hecht aan een goede 
ouderparticipatie en biedt ouders ook de 
ruimte. 

De besluitvorming ligt uiteraard altijd bij de 
school. 

De school staat open voor 
samenwerking met andere organisaties. 

De besluitvorming ligt uiteraard altijd bij de 
school. 
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Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs ; wat kunnen we (nog) niet ? 
 
 
Onderwijsdomein Toelichting 
Leren en ontwikkeling Voldoende kennis aanwezig 
Sociaal en emotioneel gedrag Voldoende kennis aanwezig 
Fysiek en medisch De school heeft op medisch gebied (te) weinig 

kennis in huis, waar het gaat om complexe 
gevallen. De school trekt ook een grens waar het 
gaat om verlenen van specifieke medische zorg. 

Werkhouding Voldoende kennis aanwezig 
Thuissituatie Voldoende kennis aanwezig 
 
 
Ambities en (na-)scholingswensen 
 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen 
begeleiden, hebben we als  school( -team)  de volgende ambities :  
 
We zijn van mening dat je als school moet blijven investeren en ontwikkelen in 
onderstaande onderwerpen. Per jaar zal gekeken worden waar de nadruk op moet 
komen te liggen. 
 
 
Onderwijsdomein Toelichting 
Leren en ontwikkeling Zie boven 
Sociaal en emotioneel gedrag Zie boven 
Fysiek en medisch Zie boven 
Werkhouding Zie boven 
Thuissituatie Zie boven 
 
 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende 
nascholingswensen :  
 
Momenteel wordt er veel (nascholings)tijd geïnvesteerd in het verbeteren van 
‘executieve functies’, (weer) hoog- en meerbegaafdheid en vakinhoudelijke zaken.  
 
 
 
Overige bijzonderheden : 
 
Zie de website van de school voor een uitgebreide versie van dit document. 
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