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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.   
  
 Datum van vaststellen : 2022 
  
 Beoordeling inspectie november 2021 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het onderzoek bij De 
Zalmplaat. Conclusie De kwaliteit van het onderwijs op De Zalmplaat waarderen we als 
Goed, omdat deze op een aantal gebieden de basiskwaliteit overstijgt.  
De school in Rotterdam-Zuid heeft dagelijks te maken met grootstedelijke problematiek en 
achterstandssituaties. Desondanks slaagt de school erin een stabiele en veilige basis te 
creëren voor alle leerlingen.  
De school onderscheidt zich op het gebied van samenwerking met belangrijke externe 
partners. De overgang van peuter naar kleuter en van groep 8 naar de middelbare school 
wordt, in samenwerking met de peuterspeelzaal en de scholen voor voortgezet onderwijs, 
versoepeld. Daarnaast heeft de school in overleg met onder andere het 
samenwerkingsverband en scholen voor voortgezet onderwijs een taalplan opgesteld, 
gericht op het bestrijden van achterstanden. Hiermee vergroot de school de 
kansengelijkheid, wat belangrijk is in een wijk als Hoogvliet, waarin een aanzienlijk deel van 
de ouders laaggeletterd is.  
 
  



Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve interventies  
  

Interventie  In orde ?  Toelichting (inclusief ambitie)  

Vroegtijdig signaleren van 
leer-,   
opgroei- en 
opvoedproblemen  

☒  De ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd 
met behulp van observaties, methode gebonden 
toetsen, Cito toetsen en Viseon.  Onze leerling zorg 
houdt in dat we goed onderwijs aanbieden aan alle 
kinderen bij ons op school, dus ook aan kinderen met 
specifieke (leer)behoeften. Het onderwijs moet 
daartoe zodanig zijn ingericht dat er sprake is van 
een ononderbroken ontwikkelingsproces, waarbij we 
proactief denken en handelen.   
Vroegtijdig signaleren is van belang: welke kinderen 
hebben extra aandacht nodig, welke cruciale 
leermomenten in de leerlijn komen de komende 
periode aan bod en welke kinderen hebben hierbij 
extra instructie en begeleiding nodig?   
Voor alle kinderen moet een passend aanbod worden 
gerealiseerd. De leraar is de centrale factor bij het 
afstemmen van het onderwijs op de 
(onderwijs)behoeften van het kind en biedt de leerstof 
aan in  niveaugroepen. Wij werken NIET met 
een ontwikkelingsprofiel. We gaan er vanuit dat 
leerlingen minimaal de basisstof aankunnen / 
beheersen.  
Interne en externe begeleiding is gericht op het 
vergroten van de competenties / vaardigheden van 
de leerkracht  bij het afstemmen van het onderwijs op 
de behoeften van de kinderen. De experts begeleiden 
de leerkrachten bij het uitvoeren van de verschillende 
stappen  in de zorg, zij volgen en gebruiken de data 
om samen met de leerkrachten te werken aan 
kwaliteit van instructie en aanbod. Tevens bieden 
experts ondersteuning bij procedures.    
De directie voert gesprekken met experts en 
leerkrachten. Tevens gaat de directie op 
groepsbezoek. Wanneer nodig is de directie 
betrokken bij keuzes die worden gemaakt.  
  

De zorg voor een veilig 
schoolklimaat  

☒  Het pedagogisch handelen van onze leraren bepaalt 
de mate waarin kinderen zich veilig, ondersteund en 
uitgedaagd voelen.  
Een goed pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt 
door een prettige, ontspannen sfeer waarbij kinderen 
op een positieve wijze worden aangesproken en zich 
op hun gemak voelen in de groep. Wij gebruiken 6 
waarden die, samen met de Christelijke identiteit het 
fundament zijn van de school: Ontwikkeling, 
Eerlijkheid, Openheid, Gelijkwaardigheid, Vertrouwen 
en Vergeving  
We reageren alert en adequaat bij pestproblemen 
en streven na dat alle kinderen zich veilig en 
gerespecteerd voelen door de inbreng van kinderen 
te respecteren en te bevorderen dat kinderen naar 



elkaar luisteren. Ongewenst gedrag wordt zoveel 
mogelijk voorkomen door gebruik te maken van 
duidelijke gedrags- en omgangsregels en een 
benadering met positieve verwachtingen, 
complimenten, bemoediging en uitdaging. Wanneer 
zich toch ongewenst gedrag voordoet, bespreken we 
dit met de leerling en wanneer nodig met de ouder, 
met als doel gewenst gedrag te realiseren. Hierbij 
maken we gebruik van herstelrecht, waarbij het doel 
is dat het ontstane conflict wordt hersteld. 
De school is verantwoordelijk voor het pedagogisch 
klimaat in de groepen. Contact met ouders bij 
opvallende situaties is van belang om snel te kunnen 
reageren. We vinden het belangrijk om ouders 
/ verzorgers snel op de hoogte te stellen van 
bijzonderheden en stellen uw interesse in de aanpak 
op school op prijs.  
  
We hebben sinds augustus 2017 
een opgeleide  pest coördinator.  
  

Een aanbod voor 
leerlingen met dyslexie   

☒  We zijn in bezit van een protocol dyslexie en voeren 
dit beleid ook uit.  
Wij kunnen als school omgaan met leerlingen die 
hardnekkige lees- en spellingsproblemen 
ondervinden en leerlingen die dyslexie hebben.  

Een aanbod voor 
leerlingen met dyscalculie  

☒  Er is een dyscalculie protocol aanwezig. We 
ontwikkelen een kwaliteitskaart voor automatiseren 
/ memoriseren. Individuele aanpassingen vinden 
plaats. We streven naar een aanbod, waarbij alle 
leerlingen de basisstof beheersen en de ‘sterke’ 
leerling een uitdagend aanbod krijgt. Daar zijn de 
methodes op geselecteerd. We werken NIET met een 
ontwikkelingsperspectief. Wel leggen we vast waar 
we naartoe werken en welke taak hierbij is 
weggelegd voor het kind, de leerkracht, de ouder, 
eventueel andere betrokkenen 

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

☒  De leerling zorg wordt gekenmerkt door planmatig 
omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen 
kinderen. We stemmen het onderwijs af op de 
(onderwijs)behoeften van de kinderen, zodat alle 
kinderen passend onderwijs ontvangen en het te 
verwachten leerrendement kan worden 
behaald. Hierbij is de ontwikkeling van de groep 
leidend, niet die van het individu. Passend onderwijs 
is onderwijs, waarbij het individu tot ontwikkeling 
komt, zonder anderen tot hinder te zijn. We 
signaleren vroegtijdig kinderen die extra aandacht 
nodig hebben en extra instructie en begeleiding nodig 
hebben bij het passeren van cruciale momenten in de 
leerlijn. Overleg over de leervorderingen met ouders 
is noodzakelijk en zorgt voor gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  
De leerling zorg moet transparant zijn voor alle 
betrokkenen: leerlingen, ouders en team: leraren 



zijn verantwoordelijk  voor het onderwijs en de zorg 
aan kinderen in hun groep, de intern begeleider 
begeleidt en controleert de voortgang, de directie 
bewaakt de resultaten en stuurt de school naar een 
opbrengstgerichte, lerende schoolcultuur waarin het 
gewoon is om met verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen kinderen om te gaan.  
We werken doelgericht en betrekken de leerlingen bij 
de doelen en het stellen van doelen. We willen onze 
leerlingen eigenaarschap geven met betrekking 
tot hun eigen ontwikkeling, passend bij hun leeftijd. 
Ouders zijn onze samenwerkingspartners om samen 
de belangen en de ontwikkeling van de kinderen zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen.  

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

☐  

  

  

Toegankelijk 
schoolgebouw met 
aangepaste werk- en 
instructieruimtes en 
hulpmiddelen  

☒  We werken vooral in de klaslokalen. Er zijn kleinere 
ruimtes aanwezig.  
Er is een lift aanwezig.  

Aanpak gericht op sociale 
veiligheid en voorkomen 
van gedragsproblemen   

☒  De invloed van de leraar is vooral groot op het gedrag 
en het welbevinden van onze leerlingen. De 
interpretatie van het leerlinggedrag door 
onze leerkrachten  speelt een grote rol in de manier 
waarop hij of zij met zijn leerlingen omgaat. 
Vervolgens moet onze leraar , bij voorkeur in overleg 
met de expert sociale veiligheid, allerlei afwegingen 
maken om tot een juiste aanpak van zijn groep te 
komen.   
Sinds augustus 2017 hebben we een pest 
coördinator.  
  

Protocol voor medische 
handelingen  

☒  Is aanwezig en wordt, indien nodig, volgens 
protocol uitgevoerd.  

  
Deskundigheid  
  
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van :  
We hebben twee collega’s met een Master Sen gedrag specialist  
Diverse experts, waaronder een pestcoördinator  
 
Goede toegeruste leerkrachten  
Geregistreerde schoolleiders   
Gediplomeerde BHV ers en EHBO ers  
Expert interne coach 
Expert technisch lezen 
Expert woordenschat 
Expert taalbegrip 
Expert pedagogisch klimaat 



Expert voor de kleuters 
Expert rekenen 
Twee interne kwaliteitscoördinatoren  
Een gediplomeerde gymdocent   
   
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. :  
  
  
Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw  
  
  

Mogelijkheden/bijzonderheden  Toelichting  

Het schoolgebouw is nieuw en m.i.v. 
februari 2016 in gebruik  

Lift aanwezig  
Aparte ruimtes aanwezig  

  Kinderdam maakt met een BSO-groep gebruik 
van het gebouw.  
Wij maken met de groepen 5 gebruik van 
portocabines 

    

  
  
 
 
Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met partners/ouders  
  
  

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

We zijn bezig met het vergroten van 
educatief partnerschap   
We zitten in een proces 
om   opbrengstgerichte 
ouderbetrokkenheid te bewerkstelligen  

Ambitie is gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van het kind  
       

We werken goed samen met PPO, het 
SBO en andere Hoogvlietse  PO en VO 
scholen.  Ook scholen uit Pernis 

       

  
  
  



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

Onderwijsdomein  Toelichting  

Leren en ontwikkeling  Bij leren en ontwikkeling blijkt dat wij geen 
passend onderwijs kunnen organiseren als er meer 
dan twee jaar verschil is in ontwikkeling op meer 
dan 2 vakgebieden.   
Wanneer zich gedragsproblemen voordoen, met 
name in de acting-out sfeer, bereiken wij een grens, 
zeker als dit samengaat met leerproblemen 
(multiproblematiek).  

Sociaal en emotioneel gedrag  Ten aanzien van de sociaal- emotionele 
ontwikkeling kan de school geen onderwijs 
organiseren voor leerlingen die voor de regulering 
van hun gedrag meerdere keren per 
dag aangewezen zijn op 1-1 begeleiding, bij 
structurele onveiligheid voor de leerling zelf, 
medeleerlingen of leerkracht.  
Ook kunnen leerlingen bij ons niet naar school 
indien ze niet zindelijk zijn of er sprake is 
van structureel weglopen. Bij weglopen kunnen we 
in een groep met 20 tot 30 leerlingen niet 
de veiligheid garanderen en zullen er ‘passende’ 
maatregelen van buitenaf worden getroffen. Bij 
geen passende begeleiding kunnen we de leerling 
helaas niet toelaten. Kleuters met grote leer- of 
taalachterstanden worden niet zomaar toegelaten. 
Wanneer dit aan de orde is kijken we 
met deskundigen of we de leerling goede 
begeleiding kunnen bieden en of de leerkracht 
binnen onze groepen de aangepaste begeleiding 
kunnen geven.  
We zijn een IKC en doorlopende leerlijnen en vroeg 
signaleren en een passend aanbod  zijn hierin 
belangrijke uitgangspunten.  

Fysiek en medisch  In het fysiek- medisch domein kunnen wij geen 
passend onderwijs realiseren voor ernstig visueel -, 
ernstig auditief - en ernstig verstandelijk beperkte 
kinderen.  
Bij minder ernstige beperkingen komen we aan 
onze grens als er ook ernstige 
gedragsmoeilijkheden zijn.  

Werkhouding  Voor specifieke onderwijsbehoeften, die vooral 
draaien om werkhouding, kan de school over het 
algemeen passend onderwijs organiseren. We 
kunnen altijd gebruik maken van de 
begeleidster leerling zorg.   
Wanneer een gebrekkige werkhouding samengaat 
met gedragsproblemen, dan bereiken wij de grens 
van onze mogelijkheden.  

Thuissituatie  Voor het domein thuissituatie denken wij dat we 
voor alle kinderen 
passend onderwijs  kunnen bieden.  



  
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 t.a.v. de leervorderingen  

Leren en ontwikkeling  Hoge verwachtingen en passend aanbod  

Sociaal en emotioneel gedrag  We beschikken over kennis 
over de aanpak hiervan. Onze ambitie 
is voorkomen,  preventie die een bijdrage levert 
aan het blijven bieden van een veilig 
schoolklimaat  

Fysiek en medisch  Passend onderwijs indien mogelijk. Afhankelijk 
van de casus  

Werkhouding  Handelingsgericht werken, actief betrekken van 
leerlingen, een bijdrage leveren aan lln die 
groeien in zelfsturing en 
zelfverantwoordelijkheid  

Thuissituatie  Samenwerking en signalering, gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en 
veiligheid van de eigen kinderen en alle 
leerlingen  

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

• Het uitbreiden van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van EDI, TLAC, 
ouderbetrokkenheid, bevorderen goed gedrag, ontdekkend / onderzoekend leren, 
aandacht voor HBG  
• Het verkrijgen van kennis (evidence based)  
• Succesvolle  criteria delen / Leren van elkaar en elkaar ondersteunen  

  
We hebben voor de komende jaren de ambitie om alle aspecten van handelingsgericht 
werken in te voeren, zodat we beter af gaan stemmen op de onderwijsbehoeften van 
onze leerlingen. Ook meer eigen kennis inzetten en nieuwe kennis verkrijgen van specifieke 
onderwijsbehoeften zal ons helpen om van een smalle zorgschool op te schuiven naar een 
brede zorgschool. Communicatie met ouders vinden we belangrijk en we hebben de ambitie 
om dit nog beter te gaan doen. De rol van onze leerkrachten is doorslaggevend  voor het 
vormgeven van passend onderwijs. Leerkrachtvaardigheden spelen een cruciale rol. Het 
uiteindelijke doel is om alle kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden en voor te bereiden 
op het functioneren in de  maatschappij.   
 
Overige bijzonderheden :  
 -  
 
Samenvattend:  
Wij zijn een reguliere basisschool met een inclusief aanbod. Wij staan altijd open om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om kinderen passend onderwijs te bieden. Er zijn 
echter grenzen aan de zorg. Indien wij kinderen aannemen , dan moeten wij onze belofte 
zoals vermeld in de schoolgids en het schoolplan ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dat is 
onze verantwoordelijkheid. Het is ook onze verantwoordelijkheid om grenzen aan te 
geven.  Onze grens ligt bij kinderen die zoveel extra of gespecialiseerde verzorging of 
behandeling nodig hebben dat het onderwijs niet voldoende tot zijn recht kan komen.   



 
Toekomstperspectief :  
Wij willen in de toekomst meer de (inhoudelijke) verbinding zoeken met het voortgezet 
onderwijs , Hoogvlietse scholen en stake holders. We hebben als school een 
maatschappelijke opdracht. Wij hebben in toenemende mate te maken met een 
spanningsveld van het inspelen op ( toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen en het 
behalen van goede resultaten. We hebben met masterclasses al een  inhoudelijke 
samenwerking met de VO scholen in de Campus. Dit om de overgang soepeler te laten 
verlopen.   
Verder ontwikkelen we ons in het eerder en beter te signaleren n.a.v. toets resultaten. 
We hebben de ambitie om preventief de juiste hulp op het onderdeel leesbegeleiding te 
bieden, waarbij de nadruk ligt op de groepen 2 en 3. We vinden dat deze groep leerlingen 
eerder de juiste ondersteuning moet krijgen.  
  
We werken toe naar een school die zich kenmerkt door:  

• Kwalitatief goed onderwijs  
• Een school met een veilig sociaal pedagogisch klimaat, waarbij zelfregulering, 
samenwerking en wederzijds begrip belangrijke componenten zijn  
• Een goede samenwerking tussen personeel, ouders en leerlingen  
• Een positieve werkhouding met zelfkennis en zelfverantwoordelijkheid  
• Samenwerking met partners in het IKC en het VO  

  
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.   
  
Hieronder staat aangeven op welke punten wij de school – op basis van het SOP – op de 
scholenkaart willen weergeven?  
  

Leren & Ontwikkelen    

Dyslexie  X  

Dyscalculie  ☐  

Taal   ☐  

Lezen  X  

Rekenen  ☐  

Meer-en hoogbegaafdheid  ☐  

Verstandelijke beperking/laag IQ/leerachterstand  X  

Autisme Spectrum Stoornissen   ☐  

Sociaal & emotioneel gedrag    

Pestgedrag  X  

Sociale vaardigheden  X  

Faalangst  X  

Verstandelijke beperking/laag IQ  X  

Ernstige gedragsproblematiek  ☐  

Psychiatrische stoornissen   ☐   

Autisme Spectrum Stoornissen  ☐  

Fysiek & Medisch    



Doof/slechthorendheid  ☐  

Blind/slechtziend  ☐  

Fysieke/motorische beperking  X  

Verstandelijke beperking/laag IQ  ☐  

Taal/spraak  X  

Medische handelingen  ☐  

Rolstoelgebruik  X  

Werkhouding    

Sociale vaardigheden  X  

Faalangst  X  

Aandachtsproblematiek  ☐  

  


