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Basisondersteuning 
Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, handelingsgericht werken, organisatie van de 
onderwijsondersteuning op school en preventieve en licht curatieve interventies. In het Samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Rotterdam is afgesproken dat alle scholen per 01 augustus 2020 voldoen aan het vereiste niveau van 
basisondersteuning zoals omschreven in het Ondersteuningsplan 2020-2024, Rotterdam doet het! samen naar inclusiever 
onderwijs.  
 
 
Beoordeling inspectie:  basisarrangement   Datum van vaststellen:  2014 
 
Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies 

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie) 

Vroegtijdige signalering van leer-,  
opgroei- en ontwikkelingsproblemen 

☒ We gebruiken Kijk en Cito en verder ontvangen we vanuit 
de peuterspeelzaal het overdrachtsformulier. 

De zorg voor een veilig schoolklimaat ☒ Er ligt een goede basis door de kanjertraining en de daaruit 
voortvloeiende schoolbrede afspraken 

Een aanbod voor leerlingen met dyslexie  ☒ Er is veel aandacht voor goed onderwijs en voldoende tijd 
voor (begrijpend) lezen en spelling. 
Er is samenwerking met Optidact, het RID en Onderwijs 
Advies 

Een aanbod voor leerlingen met 
dyscalculie 

☐ Dit heeft onze aandacht, hierbij zijn we in ontwikkeling. Er 
is aandacht voor automatiseren en de school zit in een 
implementatietraject voor een nieuwe rekenmethode. 

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

☐ 
Kan altijd 

beter 

Er is samenwerking met Zuid+ plus, verder zijn er een 
aantal leerlingen met een lager IQ op school. We hebben 
hoge verwachtingen en proberen de leerlingen zoveel 
mogelijk met de basisstof mee te laten doen. 
Verder is er in september 2022 gestart met de 
Oculusgroep. 

Toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en instructieruimtes en 
hulpmiddelen 

☐ Grote lokalen, aanbod gericht op de leraren, busopstelling, 
een aantal kantoren en ruimtes waar extra ondersteuning 
aangeboden wordt. 

Aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen  

☒ Kanjer, SMW, ONZE-traject. 

Protocol voor medicijngebruik en 
medische handelingen 

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Veel aandacht voor expliciete directe instructie 

Sociaal en emotioneel gedrag Kanjertraining, groepsvorming in de gymles, Kanjertraining 
voor ouders en kinderen. 

Fysiek en medisch Lekker Fit docent 

Werkhouding We werken met een rapportfolio 

 
Hiervan is (op termijn) inzetbaar voor andere scholen in de wijk: 
Kanjertraining voor ouders wordt na schooltijd ingezet en er zijn ook enkele deelnemers van buiten de school. 
 
Voorzieningen en materialen 
Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s, methodieken, protocollen, etc.: 
 
Expliciete directe instructie, voldoende tijd voor rekenen, lezen en spelling, we zijn een Lekker Fit school en we maken 
gebruik van de Kanjertraining. Verder hebben we een externe peuterspeelzaal binnen ons gebouw. 
 
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw 

Mogelijkheden/bijzonderheden Toelichting 

Het huidige gebouw heeft een lift, op alle drie de 
verdiepingen een miva-toilet en een inpandige 
peuterspeelzaal en BSO 

 

 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders 

Partners (o.a. SBO en SO, jeugdhulp) / ouders Toelichting 

De school doet mee aan het ONZE-traject en heeft 
twee dagen per week een gedragsdeskundige op 
school, verder is onze schoolmaatschappelijk 
werker ook verbonden aan het wijkteam 

 

1 dag in de week is er een fysiotherapeut 
aanwezig. 

      

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

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling We hebben moeite met differentiatie in de klassen 
Omdat het gemiddelde niveau vrij laag ligt, is het moeilijk om 
uitvallers aan de bovenkant voldoende te bedienen. 
Middels de Oculusklas werken we aan meer uitdaging voor de 
leerlingen die wat meer aankunnen. 

Sociaal en emotioneel gedrag Agressief gedrag van ouders en leerlingen 

Fysiek en medisch Verschoning, medische handelingen, 

Werkhouding  
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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:  
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling Instructiekwaliteit versterken waardoor we trachten om de 
kansenongelijkheid zoveel mogelijk in te perken. 
Er zijn terugplaatsingen geweest vanuit het cluster 2 en cluster 
4. Dit gebeurde zeer zorgvuldig en volgens ons eigen 
stappenplan.  

Sociaal en emotioneel gedrag Elke leerkracht gecertificeerd als Kanjertrainer 
Aandacht voor groepsvorming tijdens de gymles 

Fysiek en medisch  

Werkhouding  

 
 
Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de volgende nascholingswensen: 
Borging directe instructie, borging Kanjertraining,  aandacht voor technisch lezen, implementatie nieuwe rekenmethode, 
 
Overige bijzonderheden: 
We zijn een protestants christelijke basisschool  met een veelkleurige populatie.  
 
Website: www.hetopenvenster.nl  
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 ☐ 

http://www.hetopenvenster.nl/
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Taal/spraak ☒ 

Medische handelingen ☐ 

Rolstoelgebruik ☐ 

Werkhouding  

Sociale vaardigheden ☒ 

Faalangst ☐ 

Aandachtsproblematiek ☐ 

 


