
Schoolondersteuningsprofiel van: De Overplaats in Sassenheim 2022-2023    

Visie en onderwijsconcept Ambitie & Schoolontwikkeling 

Visie van de Overplaats: 
Wij zijn een school met veel oog voor, Hoofd, Hart en 
Handen. 
Onze kernwaarden zijn: Verbinding, Vertrouwen, 
Eigenaarschap, Duurzaamheid en Verwondering 
 
Wij geven effectieve instructies, bieden gedifferentieerd 
onderwijs en sluiten daarbij aan bij de vastgestelde 
leerlijnen en doelen en de individuele leer-en 
ontwikkelbehoeften. We doen dit in een inspirerende 
leeromgeving. Wij hebben hier op onze school hoge en 
reële verwachtingen van alle leerlingen.  
Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen 
voor hun werk, hun gedrag en hun handelen. Leerlingen 
worden eigenaar van hun eigen leerproces, waarbij ze 
gebruik maken van een portfolio. 
De leerlingen worden in contact gebracht met wetenschap 
en techniek, kunst en cultuur, sport en bewegen en 
debatteren en presenteren. De leerlingen zullen door het 
diverse aanbod en thematisch onderwijs de ruimte krijgen 
om hun eigen talenten te kunnen ontwikkelen, ontdekken 
en benutten. Wij leren ze omgaan met keuzes en hun 
mening te vormen.  
 

A: De ambities t.a.v. het bieden van aanvullende (extra) ondersteuning:  

• Opleiden en aanstellen van specialisten  

• Starten met intercollegiale intervisie-momenten 
 
B: Ambities t.a.v. passende ondersteuning ter voorkoming verwijzing 
S(B)0: 

• Zorgplan verder concretisering en borgen in de 
onderwijsaanpak. 

• Inzetten zorggeld voor extra ondersteuning buiten de klas. 

• Het verder uitbouwen van het werken met ontwikkelplannen. 
 
 

 

 

 

 

 

 Basisondersteuning Interne expertise 
 Personeel: 

 
Ondersteuningsaanbod: 

De basisondersteuning bestaat uit de basiskwaliteit en 
aanvullende ondersteuning die op de Overplaats geboden 
wordt om te kunnen aansluiten bij de 
ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De 
ondersteuning betreft de inrichting, borging en 
ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in 
alle facetten: een basisarrangement van de inspectie, 
handelingsgericht werken in de groep en in de school, 
planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van 
een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en 
het ‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren naar 
verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van 
het samenwerkingsverband en kunnen naast de intern 
begeleider gebruik maken van routebegeleiding en 
onderwijsspecialisten   
(memo basisondersteuning, swv D&B van mei 2018). 
 
De basisondersteuning van de Overplaats wordt 
omschreven in verschillende ondersteuningsniveaus.  
 

• Ondersteuningsniveau 1: De leerkracht geeft 
adaptief onderwijs aan de leerlingen en heeft 
hierbij oog voor de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. De leerkracht geeft voldoende 
gelegenheid tot leren, schept een positief 
werkklimaat en evalueert regelmatig de 
ontwikkeling van en met de leerlingen. De 
leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs en 
werkt constructief samen met collega’s. 

• Ondersteuningsniveau 2: Op dit niveau worden 
specifieke behoeften gesignaleerd. Dit kan 
bijvoorbeeld blijken uit gegevens van de 
methodegebonden toetsen of toetsen van het 

☒ Intern begeleider 

☒ Onderwijsassistent 

☐ Specialist dyslexie 

☐ Specialist dyscalculie 

☒ Gedragsspecialist 

☒ Specialist meer- en 

hoogbegaafdheid 

☐ Orthopedagoog/Psycholoog 

☒ Kindercoach 

☐ Logopedist 

☒ Remedial Teacher 

☐ Motorische ondersteuning 

☐ Maatschappelijk werker 

☒ Aandachtfunctionaris 

Kindermishandeling 
 
De gedragsspecialist en 
aandachtsfunctionaris zijn gestart 
met hun specialisatie en opleiding en 
zullen in de loop van komende 
schooljaren hun taken intern uit gaan 
voeren.  
 

☒ Gedrag 

☒ Sociaal emotionele 

ondersteuning 

☒ Kanjertraining 

☒ Taakspel 

☒ Dyslexie 

☒ Dyscalculie 

☒ Hoogbegaafdheid 

☒ TOS 

☒ NT2 
 
 
 

https://www.swv-db.nl/bestanden/749


leerlingvolgsysteem of uit de dagelijkse 
observaties in de klas. De groepsleerkracht geeft 
zorg aan individuele kinderen of aan groepjes 
kinderen die dit nodig hebben. De extra zorg kan 
bestaan uit extra persoonlijke aandacht, gerichte 
instructie die zowel verlengd als verdiept kan zijn 
en aanpassing in het aanbod en hoeveelheid 
werk. De leerkracht bespreekt deze extra 
geboden ondersteuning met de intern 
begeleider. 

• Ondersteuningsniveau 3: Indien blijkt dat een 
leerling onvoldoende baat heeft bij 
ondersteuningsniveau 1 en 2 en er uitgebreide 
ondersteuning nodig is, zal de Overplaats 
middels leerlingbesprekingen bekijken wat er 
nodig is om de leerling verder helpen in zijn/haar 
ontwikkeling. Op basis van 
pedagogisch/didactisch onderzoek (zoals toets- 
en foutenanalyses) wordt door de leerkracht 
(samen met de intern begeleider) een 
individueel handelingsplan opgesteld, dan wel 
een eigen leerlijn opgesteld.  De uitvoering van 
een individueel handelingsplan en OPP kan 
zowel in de klas als in kleine groepjes buiten de 
klas worden uitgevoerd. De leerkracht bespreekt 
de extra activiteiten met de ouders. 

Aanvullende ondersteuning en arrangementen Externe deskundigheid & ketenpartners 

Indien blijkt dat een leerling onvoldoende baat heeft bij 

het aanbod, de middelen en interventies vanuit 

ondersteuningsniveau 1 t/m 3, kan de Overplaats met 

behulp van het samenwerkingsverband en externe 

deskundigen ondersteuningsniveau 4 en 5 vormgeven. 

Deze externe trajecten vinden altijd plaats in overleg en 

samenspraak met ouders. 

• Ondersteuningsniveau 4 biedt de mogelijkheid 

om te werken met specifieke arrangementen, 

waarbij individuele hulp geboden kan worden 

die boven op de basisondersteuning valt. Dit kan 

in de vorm van leerlingarrangementen, 

begeleiding vanuit het samenwerkingsverband 

of externe specialistische begeleidingsvormen. 

• Ondersteuningsniveau 5 is het hoogste 

ondersteuningsniveau binnen het regulier 

onderwijs en biedt langdurige externe 

ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig 

hebben. 

 
De Overplaats en het Samenwerkingsverband 
bieden/werken: 

- Vanuit expertise kunnen wij altijd 
oplossingsgericht denken en werken. 

- Arrangementen voor leerlingen die meer nodig 
hebben dan de basisondersteuning  

- (OPP/ groeidocument) in samenwerking met 
onze externe deskundigen. 

- Langdurige ondersteuning voor kinderen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. 

☒ Onderwijsondersteuner 

☒ Onderwijsspecialist 

☒ JGT 

☐ Maatschappelijk werker 

☒ Gedragsdeskundige 

☒ GGZ 

☒ Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige  

☒ Fysiotherapie 

☒ Logopedist 

☒ Dyslexiespecialist 

☒ Specialist dyscalculie 

☒ Orthopedagoog/Psycholoog 

☒ Specialist TOS 

☒ Externe RT-praktijken 
 

In samenwerking met 
ketenpartners bekijken we 
welk ondersteuningsaanbod 
passend is bij de 
ondersteuningsvragen. Zo kan 
er gebruikt gemaakt worden 
van diverse individuele 
zorgtrajecten (denk aan 
logopedie, TOS, Brusjes-groep, 
KWIK), trainingen aan 
individuele of groepjes 
leerlingen (denk aan SOVA, 
Weerbaarheid, 
Faalangstreductie), 
begeleidingen aan klassen 
(denk aan begeleiding 
groepsdynamiek Grip op de 
Groep).  
  



Grenzen aan de ondersteuning 

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. Hierbij betrekken wij 

onderstaande aspecten: Leerstofaanbod; ontwikkeling; relaties & interacties; welbevinden & zelfbeeld; participatie; tijd- & 

aandachtverdeling; samenwerking & vertrouwen; veiligheid; medisch protocol; gebouw & technische aanpassingen.  

Op het moment dat duidelijk wordt dat de school een leerling onvoldoende vanuit de basisondersteuning (niveau 1 t/m 3) en de 

daarop externe ondersteuningsniveaus (4 en 5) kan begeleiden, zal er gekeken worden naar op welke manier er passend en 

inclusiever onderwijs geboden kan gaan worden. We streven ernaar om leerlingen zo lang mogelijk binnen het regulier 

basisonderwijs te kunnen benaderen. Mocht er echter blijken dat dit in de huidige setting niet meer adequaat kan, kan er middels 

een toelaatbaarheidsverklaring een verwijzing naar het S(B)O ingezet worden.  

 

Zie ook verdere concretisering van onze basisondersteuning en ons zorgplan.  

 

 


