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Algemene gegevens 
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BRIN 17RX 
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Adres Robert Kochplaats 346-348 

Telefoon 010-4206661 

E-mail Directie@mmkschool.nl 

Bestuur RVKO 

 
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 :     Datum van vaststellen :  
Voldoende       Januari 2019 
 
Bijzonderheden met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies 
 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdig signaleren van leer-,  
opgroei- en opvoedproblemen 

☒       

De zorg voor een veilig schoolklimaat ☒  

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie  ☒ Het aanbod en de aanpak is beschreven in het 
dyslexieprotocol. We stellen ons schoolgebouw open voor 
dyslexiebehandelaars die onze kinderen behandelen. 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

☐  

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

☒ Er is een aanbod voor de leerlingen met een meer en 
minder gemiddelde intelligentie. 

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

☒ 
 

 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en instructieruimtes en 
hulpmiddelen 

☐ Het schoolgebouw heeft een verdieping, toegankelijk per 
trap. De school heeft geen lift en is derhalve niet 
voldoende toegankelijk voor kinderen die geen trappen 
kunnen lopen. 
Er zijn in de school geen aparte werkplekken, waar met 
kinderen gewerkt kan worden.  

Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen  

☒ Zie gedragsprotocol en het schoolveiligheidsplan. 
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Alle leerkrachten van de school hebben een online 
Augeocursus gevolgd (Traumasensitief lesgeven of 
Meldcode Kindermishandeling en huiselijkgeweld) 
De school heeft een aandachtsfunctionaris voor 
kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Protocol voor medische handelingen ☒  

 
Deskundigheid 
 
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van: 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Leescoördinator  
Rekencoördinator 
Onderwijs Advies en Opdidakt geven dyslexiebehandeling in 
het schoolgebouw, onder schooltijd.  
Vakdocent tekenen/handvaardigheid 
Vakdocent muzikale vorming 
 

Sociaal en emotioneel gedrag Gedragsspecialisten 
Rots en Water trainers 
Veiligheidscoördinator 
 

Fysiek en medisch Vakdocent bewegingsonderwijs 
Vakdocent tekenen/handvaardigheid 
M&M fysiotherapie geeft motorische ondersteuning in het 
schoolgebouw, onder schooltijd. 
Schrijfdanslessen 

Werkhouding  

Thuissituatie Schoolmaatschappelijk werker 
Aandachtsfunctionaris 

  
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk : 
 
 
Voorzieningen en materialen 
 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc.: 

- De school werkt vanuit het Dalton-concept. 

- De school beschikt over een Kinderopvang voor 2 en 3 jarigen (peuterspeelzaal). Er is een doorgaande lijn van de 
peuterspeelzaal naar onze basisschool (spelend leren, woordenschat aanbod, begrijpend luisteren, Dalton). 

- De school werkt specifiek aan de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen middels de methode LOGO 3000 en 
het woordenschatprogramma van Taalactief. 

- De school werkt in groep 4 t/m 8 met Snappet. 

- De school werkt met de methode Rots en Water en heeft eigen trainers in de school, die deze lessen aan de 
groepen 1-2 t/m 8 geven. Daarnaast geven zij training aan individuele kinderen of een klein groepje kinderen. 

- Deze school werkt met de methode Alles in één. 

- De school heeft een MMK-club. Er zijn kinderen die bepaalde vaardigheden in de groep niet kunnen oefenen. Dit 
zijn meestal kinderen voor wie de lesstof te makkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan: plannen, doorzetten als het even 
niet lukt, omgaan met feedback, samenwerken, reflecteren, leren leren. Deze vaardigheden worden tijdens het 
werken in de MMK-club geoefend.   

- In groep 1 t/m 3 wordt gewerkt volgens het principe van spelend leren. 
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Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 
 
 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Klein en overzichtelijk schoolgebouw  

Werkruimtes buiten het lokaal In de hallen en in de gangen zijn werkplekken gerealiseerd 
voor kinderen om stil te werken of samen te werken. 
De aula op de eerste verdieping is geschikt voor vieringen en 
om samen te werken. 

Speelzaal in de school Hier spelen/gymmen de kleuters en peuters, worden de Rots 
en Water trainingen gegeven, krijgen de peuters yoga en 
worden schrijfdanslessen gegeven. De fysiotherapeut kan 
(wanneer de zaal niet in gebruik is) kinderen behandelen. 

 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 
 
 

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

Kinderopvang (peuterspeelzaal) de Beestenboel De kinderopvang (peuterspeelzaal) maakt deel uit van de 
school, waardoor er op alle gebieden een doorgaande lijn is.  

BOVO Samenwerking van de basisscholen en middelbare scholen om 
een goede doorgaande lijn te verzorgen. 

Wijknetwerk Ommoord De school neemt actief deel aan het wijknetwerk en werkt 
samen met alle betrokkenen. 

Externe zorginstellingen (zoals logopedie, 
fysiotherapie, onderzoeksinstanties, 
samenwerkingsverband, dyslexiebehandelaar) 

De school werkt nauw samen met allen die betrokken zijn bij 
de zorg rond een kind. Wanneer mogelijk stellen wij ruimte 
beschikbaar.  

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Onze grens is bereikt, wanneer het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes 
van een leerling ten koste gaat van het leerproces van andere kinderen of de 
veiligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van een ieder die zich 
op school bevindt, schaadt. 
Wanneer wij op school niet de mankracht hebben om tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeftes van een leerling, is de grens bereikt. 
Wij geven groepsgewijs onderwijs. Wanneer een kind individueel onderwijs nodig 
heeft of 1-op-1 begeleiding, kan dit kind niet op onze school worden geplaatst of is 
onze grens bereikt. 

Sociaal en emotioneel gedrag Onze grens is bereikt, wanneer het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes 
van een leerling ten koste gaat van het leerproces van andere kinderen of de 
veiligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van een ieder die zich 
op school bevindt, schaadt. 
Wanneer een kind individuele aansturing of begeleiding nodig heeft, kan dit kind 
niet op onze school worden geplaatst of is onze grens bereikt. 



  4  

          

         

                                                        Definitieve versie – februari 2020 

Fysiek en medisch In de ondersteuning van kinderen met begeleiding op het fysieke en medische vlak, 
worden wij beperkt door de mogelijkheden van ons schoolgebouw. Wij hebben een 
verdieping die alleen bereikbaar is met een trap en niet met een lift. 
Het personeel van onze school mag geen medische handelingen verrichten (zie 
protocol RVKO). 
Vanaf groep 1 moeten alle kinderen zindelijk en zelfredzaam zijn (passend bij hun 
leeftijd).  

Werkhouding Onze grens is bereikt, wanneer het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes 
van een leerling ten koste gaat van het leerproces van andere kinderen of de 
veiligheid van een ieder die zich op school bevindt, schaadt. 

Groepsgrootte In iedere groep staat een aantal meubels: bureau en stoel van de leerkracht, 
computertafels, een instructietafel met krukjes, kasten met materialen en voor 
ieder kind een tafel en stoeltje. Bij het inschrijven van kinderen is de grens bereikt, 
wanneer het fysiek niet mogelijk is om een kind er in de groep bij te plaatsen. 

Thuissituatie Wij willen samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van een kind. 
Wanneer ouders deze ontwikkeling tegen werken, niet willen samen werken met 
de school of geen vertrouwen hebben in de school, kunnen wij de kinderen niet 
bieden wat zij nodig hebben en is onze grens bereikt. 

Samenstelling van de groep Onze grens is bereikt, wanneer door de plaatsing van een kind er een reële  
verwachting is, dat de groepsdynamiek wordt verstoord of verslechterd. 

Schoolgebouw Wij hebben in ons gebouw geen aparte werkplekken. 
Wij hebben geen prikkelarme werkplekken en hebben geen prikkelarme 
leeromgeving. 

 
Ambities en (na-)scholingswensen 
 
Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden, worden in schooljaar 
2021-2022 het volgende gedaan: 
 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Samen met Novilo werken wij aan een doorgaande lijn in de 
begeleiding en het lesaanbod van kinderen die een meer dan 
gemiddelde intelligentie hebben. 
95% van de kinderen die in groep 8 de school verlaat, behaalt 
referentieniveau 1F. Nog te weinig kinderen behalen 
referentieniveau 1S. Er loopt een verbetertraject om onze 
goede rekenaars op een hoger rekenniveau de school te laten 
verlaten.  

Sociaal en emotioneel gedrag Meer leerkrachten volgen de Rots en Watertraining om de 
training te kunnen geven aan groepen kinderen, groepjes 
kinderen en individuele kinderen. 

Burgerschap Wij willen op de MMK-school de kinderen voorbereiden op 
hun deelname aan de maatschappij. Wij willen van onze 
kinderen stevige wereldburgers maken. Ons dagelijks 
handelen, onze (Dalton)werkwijze, de methodes die we 
gebruiken (bijv. Rots & Water, Hemel & Aarde en 
Nieuwsbegrip) dragen hieraan bij. Daarnaast werken wij met 
een kinderraad hebben wij ieder jaar themaweken rond 
burgerschap en bieden wij de kinderen jaarlijks een scala van 
activiteiten rond het thema burgerschap. 
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Nascholing Ook dit jaar volgt een collega een vervolgtraining Rots & 
Water en neemt een collega deel aan Passend Ommoord. De 
peuterleidsters volgen met elkaar een Daltoncursus. 
Drie collega’s volgen de verdiepingscursus Bareka. 
De ib-er volgt de IB-cursus van Snappet.  
Daarnaast volgen we teamscholing op onze studiedagen. De 
onderwerpen van dit jaar zijn: 

• Rekenen (groep 1-8) 

• Begrijpend luisteren en lezen (PSZ, groep 1-8) 

• Woordenschat (PSZ, groep 1-8) 

• Grove motoriek (PSZ) 

• Schrijfdans (1-3) 

• Alles-in-1 (4-8) 

• NT2 (PSZ) 

• Mindmappen (1-8) 

  

 
 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen: 
- 
 
Overige bijzonderheden: 

- 
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Website 
Gezien het belang van beschikbaarheid en vindbaarheid van actuele gegevens met betrekking tot het dekkend netwerk is 
het voor bezoekers van de website van PPO Rotterdam mogelijk om uw school binnen een postcodegebied te zoeken en 
vervolgens in te zoomen op basis van een aantal categorieën en indicatoren. Vervolgens kunnen scholen van keuze worden 
aangeklikt om meer informatie te krijgen over de school in het algemeen en de mogelijkheden wat betreft de (extra) 
ondersteuning.  
 
Kunt u hieronder aangeven op welke punten u uw school – op basis van het SOP – op de scholenkaart wilt weergeven? 
 

Leren & Ontwikkelen  

Dyslexie ☐ 

Dyscalculie ☐ 

Taal  ☐ 

Lezen ☐ 

Rekenen ☐ 

Meer-en hoogbegaafdheid ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ/leerachterstand ☐ 

Autisme Spectrum Stoornissen  ☐ 

Sociaal & emotioneel gedrag  

Pestgedrag ☐ 

Sociale vaardigheden ☐ 

Faalangst ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ ☐ 

Ernstige gedragsproblematiek ☐ 

Psychiatrische stoornissen ☐  

Autisme Spectrum Stoornissen ☐ 

Fysiek & Medisch  

Doof/slechthorendheid ☐ 

Blind/slechtziend ☐ 

Fysieke/motorische beperking ☐ 

Verstandelijke beperking/laag IQ ☐ 

Taal/spraak ☐ 

Medische handelingen ☐ 

Rolstoelgebruik ☐ 

Werkhouding  

Sociale vaardigheden ☐ 

Faalangst ☐ 

Aandachtsproblematiek ☐ 

 


