BASISSCHOOL
DE VIJF STERREN
“De Vijf Sterren vervolmaakt haar
pedagogisch- en didactisch aanbod
t.a.v. haar huidige leerling-populatie
en geeft invulling aan ‘passend
onderwijs’ door haar wijkgerichte
houding.”

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

A. Contactgegevens school
Naam
Straat + huisnummer

Markengouw 245A

Postcode en plaats

1024EA, Amsterdam

Brinnummer

13LP

Telefoonnummer (algemeen)

020-6367624

E-mailadres (algemeen)

Thea.michel@amosonderwijs.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
Koers Amos:
Het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen.
Wij werken hard aan bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend Onderwijs gaat over goed
onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk zijn er grenzen
aan wat we kinderen kunnen bieden op alle scholen. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen,
doen we samen met anderen. En als we de benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op
zoek naar een plek in de buurt waar dat wel lukt.
IKC de Vijf Sterren
Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Het IKC De Vijf Sterren heeft
gekozen voor de meest vergaande samenwerking. In ons Integraal Kindcentrum groeien we de komende jaren naar het
werken vanuit één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen opgericht
die vertegenwoordigd zijn door IKC medewerkers. Deze werkgroepen hebben doelstellingen geformuleerd die de eenheid
binnen het IKC moeten gaan vergroten, dit ook om passend onderwijs gezamenlijk vorm te geven. Dit proces is beschreven in
ons schoolplan.
De centrale functies van ons IKC zijn onderwijs en opvang. Deze functies worden uitgeoefend door basisschool “De Vijf
Sterren” en door Tinteltuin Het IKC is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw met een groot buitenterrein . De Vijf Sterren
staat in Amsterdam Nieuwendam Noord, één van de zogenoemde “Vogelaarwijken”. Een wijk waarin een cumulatie van
sociaaleconomische problematiek zichtbaar is; een wijk met een hoog percentage inwoners met een migratieachtergrond,
relatief veel één-ouder gezinnen, hoge werkeloosheid en veelal een laag bestedingsniveau. Dit alles heeft zijn weerslag op de
sfeer in de wijk en de omstandigheden waarin kinderen opgroeien en is mede bepalend voor de invulling van passend
onderwijs bij ons op de Vijf Sterren.
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C. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
IKC de Vijf Sterren heeft een multifunctioneel gebouw dat een moderne inrichting heeft.
Kijkend naar ons onderwijs zien we dat we trots mogen zijn op de kwaliteit van het didactisch- en pedagogisch handelen van
onze leerkrachten en de taakgerichte werksfeer die er heerst in de school. Lessen starten op tijd en ieder is er op gericht om
de leertijd zo effectief mogelijk te benutten. De inspectie bevestigt dit ook in haar laatste rapportage.
Een basis van ons prettige klimaat is de Vreedzame School en -Wijk. Deze methodiek is onderdeel van ons dagelijks handelen
en omgang met elkaar. Zo is er ook een kritische, maar ook open houding t.a.v. de mogelijkheden binnen passend onderwijs.
Dit positieve klimaat samen met het ingebedde gedrags- pestprotocol maakt dat wij een veilige school zijn voor alle
aanwezigen. Dit beeld wordt bevestigd door de (twee)jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en
personeelsleden. We kunnen vaststellen dat onze relatie met onze leerlingen en hun ouders constructief en prettig is.
Onze interne zorgstructuur is duidelijk omschreven en wordt ook zo uitgevoerd. Dit samen met de inzet van het
orthopedagogische ondersteuningsteam (in ieder geval t/m schooljaar 2017-2018), de goede samenwerking tussen IB-ers en
het ouderkindteam en de verschillende zorgprotocollen/procedures als de ‘meldcode signaleren en melden huiselijk geweld
en kindermishandeling’ en de kaders rondom ‘schorsen en verwijderen’ maakt dat wij de intensieve zorgopdracht van onze
school adequaat kunnen aangaan.
De doorgaande ontwikkellijn tussen voorschool en basisschool maakt dat onze Vroeg- en Voorschoolse Educatie kwalitatief
sterk is.
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D. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Aantal leerlingen naar

Schooljaar
2013/ 2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1

2

5

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Aantal leerlingen
SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

1
1

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Aantal
Aantal leerlingen
lln met LGF cluster 1
lln met LGF cluster 2
lln met LGF cluster 3
lln met LGF cluster 4
lln met individueel arrangement
groepsarrangementen
andersoortige inzet arrangement

Schooljaar
2013/ 2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2

1
4
1

4

10

1

dd. 10-07-2017: opgenomen aantallen 2016-2017 zijn toegekende en verwachte toegekende arrangementen
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E. Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe
inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe inspectiekader.

Beoordeling inspectie
Algemeen
Ontwikkelpunten

(op basis van het ‘oude’ inspectiekader)
De inspectie waardeert de Vijf Sterren met een basisarrangement.





Creëren van dekkend systeem van zorg voor leerlingen met leerachterstanden
Aansluiten bij de onderwijsbehoefte d.m.v. aantoonbare analyse van de resultaten
Planning, registratie en evaluatie van handelingsplannen versterken
Formuleren van streefdoelen t.a.v. de eindopbrengsten+ grondige analyse

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
8. Zorg
8.1 signalering zorg
8.2 op basis van analyse bepalen aard van de zorg
8.3 de school voert de zorg planmatig uit
8.4 evalueren van de effecten van de zorg
9. Kwaliteitszorg
9.1 de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie
9.3 de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
9.4 de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
9.5 de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
9.6 de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde onderwijskwaliteit
Datum van vaststellen door inspectie: 20-08-2014

voldoende
onvoldoende
onvoldoende
onvoldoende
voldoende
voldoende
voldoende
onvoldoende
Voldoende
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Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)

Beoordeeld op 15-01-2017
Door: Directeur, Adjunct-directeur, Intern begeleiders boven- en onderbouw

Mee
eens

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen gedurende
de gehele schoolse periode.

X

De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op
verschillende leergebieden en de soc/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te signaleren.

X

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige
leesproblemen/dyslexie, ernstige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, medisch
handelen en veiligheid. De protocollen worden toegepast.

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

Oneens

(Externe)
hulp bij
nodig

nv
t

Nemen we mee in
schoolplan / jaarplan,
in schooljaar…
2017-2018
Koppeling resultaten
Parnassys aan Leeruniek

X

X

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school
ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders.
De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te arrangeren of te
verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen stellen, planmatig uitvoeren
en gerichte evalueren centraal staat.

In
ontwikkeling,
beginfase

X

X

2016-2017
dyslexieprotocol
2017-2018
Dyscalculieprotocol
Meldcode
2016-2017
Nieuw format SOP klaar en
goedgekeurd

X

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal
emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij
kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod.

X

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het leerlingen
met een extra onderwijsbehoefte betreft.

X

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het
realiseren van een doorgaande lijn en warme overdracht van de lln naar de basisschool.

X

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool of SBO/SO is
er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-gegevens) naar de andere school.

X

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het S(B)O,
de steunpunten voor het arrangeren van extra ondersteuning, de onderwijsadviseurs van
het SWV e.a. om leerlingen specifieke ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen
blijven ontwikkelen.

X

2017-2018
Inrichting zorgspreekuur
(leerlingbespreking) t.b.v.
(kleine) zorg

2017-2018
Zie meerjarenplan IKC
(acties/planning)

2016-2017
Training IB-ers en
ouderkindadviseur
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F. Analyse Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Aandacht en tijd

Schoolomgeving

Leerling populatie

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Modern nieuw gebouw
Ruim opgezet
MIVA toilet en lift aanwezig
IKC (voorschool, tandarts, …)
BG rolstoeltoegankelijk
Leerkrachten hebben ‘oog’ voor de
individuele leerling
Continurooster
Klassen zijn relatief klein (22-25lln)
4 onderwijsassistenten
leerkrachten met speciale taken hebben
ambulante tijd
Innovatie van de wijk (nieuwbouw)

Het openbare karakter van de school maakt
toezicht op aanwezigen ingewikkeld

Afspiegeling van de wijk (cognitief en sociaal)

Afspiegeling van de wijk (cognitief en sociaal)

Relatief weinig verloop
Laag ziekteverzuim
Teamcohesie
Ruime formatie
(individuele) professionalisering
Evenwichtige samenstelling
Hoge betrokkenheid en inzet
Expertise m.b.t. doelgroep
Bereidheid tot ‘uitproberen’
Verscheidenheid van coördinatoren

Groot team (ca. 45) maakt
informatiestroom/overzicht soms ingewikkeld
Veel parttimers

Werkdruk wordt als belemmerend ervaren
Aandacht wordt opgeëist door externe factoren
(burgerschap, radicalisering, sexuele opvoeding..)
bij calamiteiten (ziekte) wordt er beroep gedaan
op de onderwijsassistenten/ambulante
leerkrachten
Sociaal-economische problematiek
Multi-problem gezinnen

Groot verschil in (didactische) kwaliteiten
Ervaren werkdruk (verschil in)

IKC
Vreedzame school/Wijk
OKA/OKT
Eigen orthopedagogische inzet (0,8 fte)
Aanwezigheid 4 onderwijsassistenten
1,5 fte IB-ers

Aansturing van inzet (wisselende) externen

Anders

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

Toegankelijkheid voor MIVA
Orthopedagogische inzet.

Welke vaste ketenpartners kent de school,
wanneer het gaat om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

Begeleider passend onderwijs, Zorgstudent, TintelTuin (KDV, voorschool en
BSO) , logopediste, fysiotherapeut, OKA en OKT, UvA, kabouterhuis,
Preventief Interventie Team, GGD, leerplichtambtenaar, buurtregisseur en
het VO.
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G. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
 Participatie/betrokkenheid leerkrachten bij invullen groeidocument en OPP (ontwikkelingsperspectief)
 Leerkrachten hebben voldoende inzicht in wat ‘extra ondersteuning’ inhoudt
 Huidige organisatie van externe ondersteuning/passend onderwijs/arrangementen stroomlijnen op leerkrachtniveau
zodat deze overzicht houdt en er efficiënte afstemming plaatsvindt
 Implementatie protocol ‘dyslexie’ en ‘dyscalculie’ , herintroductie ‘Meldcode’ voor leerkrachten
 Ouderbetrokkenheid- en participatie optimaliseren

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs.
 Betrokkenheid en rol leerkrachten bij invulling, afstemming en evaluatie arrangement (uitgevoerd door derden) om
samenhang te bevorderen m.b.t. het onderwijsaanbod/passend onderwijs
 Vervolmaken en optimaliseren van het pedagogisch/didactisch/aanbod eericht op de huidige populatie leerlingen
met al haar uitdagingen op gedrags- fysiek- medisch en leergebied. Oftewel: de Vijf Sterren zal haar ambitie niet
verbreden maar wijkgericht blijven werken omdat “passend onderwijs” reeds vorm krijgt door deze wijkgerichte
houding.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan
 Schoolplan 2015-2019
 Ontwikkelplan 2017-2018 (i.o.)
 IKC meerjarenplan
 Ouderbeleidsdocument

H. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding,
beargumentering, alternatieven.
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Volgens de
wet Passend Onderwijs hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor
speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om die zorgplicht goed te kunnen vervullen.
Volgens de wet van 2014 betekent passend onderwijs:
 dat de school de plicht heeft om elk kind dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt een goede
onderwijsplek en passend onderwijs te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het regulier onderwijs de
beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs
 dat scholen in de regio samenwerken om leerlingen voor wie dat echt nodig is, een plek in het speciaal onderwijs of
speciaal basisonderwijs te bieden
 dat extra ondersteuning, wanneer die nodig is, zo mogelijk naar de leerling toe wordt gebracht, in plaats van dat de
leerling naar de ondersteuning moet
 dat de school meer uitgaat van de mogelijkheden van leerlingen en minder de nadruk leggen op beperkingen
 dat de school snel en daadkrachtig kan handelen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft (zie beschrijving
van de extra ondersteuning)
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dat de financiering voortaan zo is geregeld dat scholen flexibel op de behoeften van leerlingen en leerkrachten
kunnen inspelen en deze vormen van ondersteuning zelf kunnen organiseren en betalen

Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school extra ondersteuning (een
arrangement) inzetten. In het stuk over het niveau van de basisondersteuning is beschreven wat de school al goed kan
bieden. Het schoolbestuur is verantwoordelijk het monitoren en stimuleren van het op orde brengen van het niveau van de
basisondersteuning.
De scholen werken samen met Lokaal PO om te bepalen welke ondersteuningsarrangementen er op de school ingezet kan
worden. Zij stellen daarbij niet de beperking van de leerling centraal, maar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de
leerling. Dit maakt maatwerk mogelijk.
Voor elk kind die een behoefte heeft aan extra ondersteuning wordt onderzocht, in samenwerking met de ketenpartners, of
de school die in voldoende mate kan bieden. Kaders zijn:
 het kind kan tot een optimale ontwikkeling komen door de ingezette extra ondersteuning
 andere kinderen in de groep kunnen tot een optimale ontwikkeling komen en worden niet in hun ontwikkeling
gehinderd doordat de school niet effectief op de onderwijsbehoeftes van de individuele leerling kan
inspelen/inspeelt
Indien de school aangeeft dat zij niet in de onderwijsbehoeftes kan voorzien doordat de basis –en ondersteuningsmiddelen
ontoereikend zijn voor de individuele leerling en/of niet kan voorzien in de onderwijsbehoeftes van andere leerlingen kan er
een procedure volgen van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Ouders worden nauw bij dit proces betrokken.
Hiervoor vult de school het groeidocument (verder) in en overlegt dit met het SWV PO Amsterdam Diemen. Uit het
groeidocument moet blijken dat de school zich maximaal heeft ingespannen om te voorzien in de behoefte aan onderwijs en
ondersteuning van het kind. De school bespreekt dit met de ouders en de ouders moeten akkoord gaan met het
handelingsdeel van het groeidocument. Onze grenzen en kaders beschrijven wij hieronder:


De intellectuele capaciteiten moeten (in de lijn van reële verwachting) toereikend zijn om de leerstof tot minimaal
referentieniveau 1F te kunnen volgen. Bepalend hierbij zijn ook de verdere belemmerende en stimulerende factoren
rondom de leerling.



Leerlingen van een andere basisschool waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O is afgegeven, worden
niet op de Vijf Sterren toegelaten.



Afwijkend gedrag wordt grensoverschrijdend als andere leerlingen hierdoor regelmatig gedupeerd worden. De
veiligheid van de groep gaat voor het individuele belang. Wanneer de ernst van de situatie vraagt om directe
overplaatsing/verwijzing van een leerling kan de noodprocedure in gang worden gezet. De 5 Sterren heeft, naast de
intern begeleiders, een gedragsspecialist die leerkrachten individueel ondersteunt.



Extra ondersteuning moet in principe binnen de school gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat een kind
“altijd” als leerling in een groep mee moet kunnen doen.



Een arrangement moet in principe grotendeels binnen de school uitvoerbaar zijn. Het is soms mogelijk om binnen
onze school RT te realiseren, externe hulp van een ambulant begeleider of een deskundige in te schakelen of deze
personen te consulteren.



Voor de leerlingen met een arrangement moeten adequate (ambulante) begeleiding en eventuele aanpassingen aan
het gebouw gerealiseerd zijn.



Elk kind moet zindelijk zijn, tenzij er sprake is van een bepaalde beperking. In het laatste geval treden we in overleg
met de ouder(s)/verzorger(s) om te bekijken waar onze mogelijkheden liggen.



Onze leerkrachten zijn voldoende toegerust om de basisondersteuning binnen onze school en onder schooltijd te
realiseren. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de groepsgrootte en soms andere externe factoren. Deze
factoren neemt de Vijf Sterren mee in overwegingen en besluiten aangaande passend onderwijs/plaatsing van
leerlingen.
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Indien de ouders / verzorgers besluiten, om ondanks het advies van de basisschool niet mee te werken aan
onderzoek/overplaatsing/hulpverlening/enz., volgt een gesprek met ouders, ib-er, mogelijk een lid van het
ondersteuningsteam (orthopedagoog) en de directeur. In dit gesprek worden de grenzen ten aanzien van de
zorgverbreding aan de ouders duidelijk gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een gespreksverslag dat door
betrokkenen wordt ondertekend. De directeur van de Vijf Sterren (T. Michel) neemt in deze gevallen ‘de regie’ over
van de intern begeleiders.



De Vijf Sterren geeft leerlingen die meer kunnen extra aanbod, dit gebeurt voornamelijk vanuit de methoden die wij
inzetten. Dit is echter onvoldoende voor hoogbegaafde leerlingen. Het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen is in
ontwikkeling, echter geen prioriteit. Op dit moment kunnen potentiele HAVO-leerlingen zich inschrijven voor de
Profijtklas die na schooltijd wordt georganiseerd (1-2x per week).

Voor nadere informatie zie: protocol medisch handelen, het sociaal veiligheidsplan, het burgerschapsplan (i.o.), het
schoolplan IKC de Vijf Sterren, de protocollen die zijn opgenomen in onze schoolgids (toelating, schorsing, verwijdering, etc.).
Allen documenten zijn benaderbaar via onze website en/of zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl .
Toegevoegd in dit document is :



een overzicht van de intern aanwezige expertise die bij het vormgeven/uitvoeren van passend onderwijs ingezet
(kunnen) worden.



Het stroomschema ‘Zorg individuele leerling’

Marja Joling (IB-er bovenbouw)
Marga Ottenbros (IB-er onderbouw)
Thea Michel (Directeur)

Datum: 18-04-2017
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Bijlage 1:

Overzicht expertise leerkrachten De Vijf Sterren:
Schooljaar 2016-2017

Taalcoördinator:

Nancy Story (0,1 fte)

Rekencoördinator:

Kevin Kwakman (0,1 fte)

Coördinator Vreedzame school:

Ellen Ottenbros (0,1 fte)

Voorzitter werkgroep Sociaal-emotionele vorming: Ellen Ottenbros(0,1 fte)
Gedragsspecialist:

Iris Bruyne

Vertrouwenspersonen:

Lilian Blijd, Ellen Ottenbros ( zit in taakbeleid)

Bouwcoördinatoren:

Joan Akkrum (bb), Marjolijn van Dieren (mb), Sanne Hofmans (ob) (0,1 fte)

VVE coördinator:

Sanne Hofmans (0,1 fte)

Intern Begeleider onderbouw/voorschool:

Marga Ottenbros (0,8 fte)

Specialist jonge kind

Marga Ottenbros

Intern Begeleider bovenbouw/SVIB:

Marja Joling (0,8 fte – volledig BAPO)
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Bijlage 2: Stroomschema zorg individuele leerling
De leerling ontwikkelt zich volgens de
standaard normen

Niveau 1

leerkracht in de groep observeert,
signaleert en werkt handelingsgericht

Leerling heeft een plek in het groepsplan

groepsbespreking
leerkracht en IB
zo nodig intensivering onderwijsaanbod

Het intensiveren van het aanbod heeft
niet het gewenste effect

Niveau 2
ja

Het intensiveren van het aanbod heeft
het gewenste effect

Niveau 3

leerlingbespreking
opstellen groeidocument
(leerkracht/IB(dir)/ouders
intensivering in groepsplan

extra instructie

aanpassing tempo

extra oefen- herhalingsstof

extra hulp bij verwerking

versterken motivatie

aandacht pedagogische relatie

ouders inschakelen

versterken competentiegevoelens
(evt. hp in groeidocument –curatieve zorg)

leerlingbespreking/evaluatie

ja

Het intensiveren van het aanbod heeft
het gewenste effect

Het intensiveren van het aanbod heeft niet
het gewenste effect
Interne analyse:

individueel onderzoek door IB

collegiale consultatie

inbrengen in lln. bespreking

bespreken met ouders

Niveau 4

Externe analyse:

individueel onderzoek door externen

consultatie schoolarts

consultatie overige extern deskundigen
 inbrengen zorgbreedteoverleg
vervolmaken van het groeidocument

opstellen opp/extra arrangeren

opp/arrangement op school mogelijk

(ib,ouders, onderwijsspecialist,……)

aanvullend ondersteuningsarrangement
niet op school mogelijk
Evaluatie

verwijzing

Niveau 5

12

