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Wat is het schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat omschreven welk aanbod aan onderwijs, ondersteuning en hulp de school
kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om dit schoolondersteuningsprofiel op te
stellen. De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel zijn gemaakt, zijn dus bepalend voor hoe passend onderwijs op
basisschool De Rivieren er uit ziet.
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad
van de school. Het profiel is terug te vinden op onze website www.derivieren.nl en in samenvatting in de schoolgids.

A. Contactgegevens school
Naam

De Rivieren

Straat + huisnummer

Lekstraat 35-37

Postcode en plaats

1079 EM

Brinnummer

04LA

Telefoonnummer (algemeen)

020-664 12 67

E-mailadres (algemeen)

Info.derivieren@amosonderwijs.nl

Website

www.derivieren.nl

Akkoord MR (versie 0.3)

B. Onderwijskundig concept van de school
Daltononderwijs

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs

Visie
Wij zien dat de wereld steeds sneller verandert, maar het onderwijs verandert in algemene zin nog onvoldoende mee. Zolang
we ons onderwijs niet anders organiseren, zal het steeds moeilijker worden om goed onderwijs te blijven geven aan de huidige
generatie leerlingen. Daarom organiseren wij ons onderwijs dan ook anders. We gaan niet langer uit van de gemiddelde
leerling. We gaan uit van de kracht van het verschil. Het onderwijs gaat van leerstofgericht naar meer kindgericht, waar naast
Rekenen en Taal ook gewerkt wordt aan de brede persoonsontwikkeling.
Missie
Onze school is een ontwikkelingsgerichte omgeving die gekenmerkt wordt door de behoeften, de motivatie, het niveau, het
tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling binnen een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving. Het meer en beter
begrijpen van de wereld om ons heen is daarbij het uitgangspunt. Onze school vormt kinderen tot échte Amsterdammers die
vol zelfvertrouwen, zelfstandigheid en met verantwoordelijkheid, hun plek in de samenleving innemen als fearless human
beings. Precies zoals Helen Parkhurst (grondlegster van het Daltononderwijs) het bedoeld heeft.
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D. Waarde en Trots.
Wij zijn trots op de diversiteit die onze leerlingenpopulatie biedt. Dat is een verrijking voor ons allemaal. Om te voorzien in
de uiteenlopende behoeften hanteren we dan ook een breed aanbod. Dit geven we o.a. vorm door:
 Een goede ondersteuningsstructuur waarbij er door krachtige samenwerking met onze ketenpartners brede
ondersteuning geboden kan worden. Zo is een vaste orthopedagoog aan de school verbonden (wanneer nodig) en
werken we met een vaste Leer- en Gedragspecialist (3 dagen).
 Het werken in heterogeen samengestelde groepen waarin ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven, waarmee
iedere leerling zich zo veel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. We werken daarbij vanuit de
leerlijnen en leerdoelen, passend bij de leerbehoeftes en ondersteuningsbehoeftes van een individuele leerling.
 Iedere bouw heeft voor minimaal 3 dagen een extra leerkracht of onderwijsassistent die ondersteuning kan geven aan
individuele leerlingen of kleine subgroepen.
 Spelend leren bij de kleuters, waarbij de leerdoelen in een rijke spelomgeving worden aangeboden. Hierbij worden de
‘Leerlijnen basisonderwijs’ en de observatiedoelen uit Klassenplan gehanteerd.
 Inzet van de adaptieve verwerkingssoftware van Gynzy voor de groepen 3-8 op gebied van Rekenen, Spelling en naar
behoefte voor Woordenschat. Voor de uitleg van de adaptieve werking verwijzen naar
https://api.gynzy.com/ipads/justification.
 Onderwijs aan meer- en hoog begaafde leerlingen: plusaanbod vanuit de groepen. Alle leerkrachten hebben scholing
op meer- en hoogbegaafd onderwijs gevolgd.
 Workshops en projecten waar beter wordt aangesloten bij de interesse en talenten van de kinderen. Altijd binnen het
thema dat binnen de school geldt, zodat het betekenisvoller wordt voor de kinderen en er een verdieping kan
plaatsvinden.
 Leerlingen bij de kleuters t/m leerjaar 5 waarbij Nederlands de tweede taal is krijgen extra ondersteuning van een
leerkracht om de Woordenschat en het Nederlands durven praten kracht bij te zetten. Tweedejaars nieuwkomers
worden ondersteund door Gilde-medewerkers (leerjaar 6 en hoger). Daarnaast is op school een handboek aanwezig
waarin beschreven staat hoe wij het onderwijs aan tweedejaars nieuwkomers vorm geven.

E. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)

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

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Schooljaar
2017/
2018

2019/
2020

1

2020-2021
1

1

Aanvullende ondersteuning binnen de basisschool, ondersteuningsniveau 4 en 5
Schooljaar
Aantal
2014/
2015/
2016/
2017/
2016
2017
2018
Aantal leerlingen 2015
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

2018/
2019

1
1

1

1

4
1

4
1

2018/
2019

4

2019/
2020

2020/
2021

2

1

6

2
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Arrangementen:
Wij zijn een school die zelfstandig kan fiatteren op het toekennen van extra ondersteuningsgelden. Hiermee heeft de Rivieren
nog meer de regie in handen als het gaat om extra ondersteuning binnen de school. Hierbij kan worden gedacht aan:

Specifieke lees- en spellingsbehoeften;

Rekenonderzoeken en bijbehorende interventies;

Specifieke onderwijsbehoeftes op sociaal emotioneel gebied.

F. Basisondersteuning
Beoordeling inspectie
Algemeen

Voldoende

Ontwikkelpunten

De Inspecteur van onderwijs heeft meegekeken naar de ontwikkelingen binnen de school (oktober
2020). De school kreeg veel complimenten voor de manier waarop het onderwijs omgevormd
wordt naar een ontwikkelingsgerichte omgeving waar kinderen een duidelijke plek en rol hebben.
De inspectrice omschreef het gevoel dat er wordt gewerkt aan een Daltonschool 2.0 die veel meer
passend is bij de huidige generatie leerlingen en waarmee een toekomstgericht aanbod wordt
gerealiseerd dat bepaald wordt door de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het
ontwikkelingspatroon van de leerling binnen een aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving.
De inspectrice was erg te spreken over de procesgerichte aanpak waarin continue evaluatie de
boventoon voert en logische en consistente stappen genomen worden. Ook de manier waarop de
leerkrachten nu samen met de leerlingen het leerproces volgen, wordt toegejuicht. Er vormt zich
een ondersteuningsstructuur die past bij de nieuwe ontwikkeling en die ondersteunend is aan de
ontwikkeling van kinderen.
De resultaten over de hele linie zijn de afgelopen jaren goed geweest. De normen met betrekking
tot de te halen referentieniveaus worden behaald. Extra aandacht wordt wel gevraagd voor
Rekenen. Daar mag de ambitie voor de bovenkant van de groepen nog omhoog. De verwachting is
dat deze door het ontwikkelingsgerichte aanbod mee zullen groeien.

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

Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
22-10-2020
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Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)
Mee
eens

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode met het programma Zien. Daarnaast wordt de
veiligheidsthermometer afgenomen bij de leerlingen.
De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op
verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te
signaleren.
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.
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.
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. Dit doen we door Taakspel en
Leefstijl in te zetten.
De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het leerlingen
met een extra onderwijsbehoefte betreft.
De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht op het
realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de leerlingen naar de
basisschool.
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.
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.

In
ontwikkeling,
beginfase

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

Oneens

(Externe)
hulp bij
nodig

Niet van
toepassing

Nemen we mee
in schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

X

X

X

2021-2022

X

2021-2022

X

X

X
X
X

X
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G. Analyse Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Aandacht en tijd

Schoolomgeving

Leerling populatie

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Stimulerende factoren
Grote lokalen
Authentieke sfeer school / buurtschool
Ruimtes ingericht op leerbehoefte van
leerlingen
Bibliotheek ingericht als leerplein
Eigen gymzaal en eigen speelzaal kleuters

Belemmerende factoren
Beperkt toegankelijk voor mensen in rolstoel.
Er is geen lift aanwezig; twee trappen.
Twee ingangen/uitgangen, geen nooduitgangen
Geen gangen
Er kan geen 1,5 meter afstand gewaarborgd
worden

Frequente kindgesprekken /
MijnRapportFolio
Laagdrempelig contact met ouders
Inzet onderwijsassistenten en
Gildemedewerkers voor extra ondersteuning
Plusaanbod voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen
Opleidingsschool, altijd stagiaires aanwezig
Unieke plek in de wijk; ligging in de luwte
Groot en groen, uitdagend en schoolplein
Groen om de school, veel speelmogelijkheden
Goed bereikbaar

Veel basisscholen in de buurt
Eén aanrijdroute (eenrichtingsverkeer), drukke
winkelstraat (Rijnstraat)
Betaald parkeren

Gemengde populatie die in balans is; goede
afspiegeling van de buurt en Amsterdamse
samenleving. De kans op aansluiting voor
nieuwe leerlingen is hierdoor groot.
Sfeer: iedereen is welkom
Een divers team met veel (jong) talent,
kennis, ervaring, zij-instromers, etc.
De leerkrachten tonen dagelijks grote passie
en energie voor onderwijs.
Humor en relativeringsvermogen kenmerken
het team.
Teamscholing
Intern begeleider met master EN
Leer- en gedragsspecialist / Kindercoaches
Anti-pestcoördinator
Meerdere meer- en hoogbegaafden
specialisten
Vakdocenten voor bewegingsonderwijs,
muziek, cultuur en drama
Taal- en rekenspecialisten
Schoolopleider voor startende leerkrachten
Mentoren voor stage-/LIO begeleiding
Er is een wijknetwerk, waar de scholen en
voorscholen uit de wijk regelmatig overleg
hebben. Daarin wordt kennisdeling
besproken. Voorzieningen zijn vooral op
school geregeld.
Leer- en Gedragsspecialist (3 dagen)
Vaste orthopedagoog
Extra ondersteuning voor taalspraak vanuit
Viertaal
Verder breed netwerk met specialisten en
gespecialiseerde aanbieders (ABC, GGD, Zien

Ervaring van regel- en werkdruk

Geen logopedist aan huis

De lange wachtlijsten voor gesubsidieerde
behandelingen
Overdracht naar speciaal onderwijs in kader van
Passend Onderwijs onnodig bureaucratisch
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in de Klas, ABC, leerplichtambtenaar,
OuderkindTeam Amsterdam, etc.)
Anders

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
























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






Binnen de school is voldoende interne begeleiding beschikbaar. Zij is
master in Educational Needs.
Leer- en Gedragsspecialist die die kan worden ingezet voor korte
trajecten, coaching en remediëring.
We werken volgens het protocol voor leesproblemen, dyslexie en
dyscalculie.
Er wordt gewerkt met het programma Bouw! in de groepen 2-4 voor
de (aanvankelijk) leesproblemen, waarbij leerlingen van groep 7-8
en/of stagiaires worden ingezet als tutoren.
Een NT2-leerkracht die 2x per week (1-2 uur) aan leerlingen van
leerjaar 1 t/m 5 extra begeleiding en ondersteuning biedt en tevens
remedial teaching en pre-teaching buiten de groep kan doen.
Bij leerlingen met een eigen leerlijn rekenen wordt gebruik gemaakt
van Passende Perspectieven, waarbij de focus wordt gelegd op wat
leerlingen wel kunnen. De doelen sluiten meer aan op de behoeftes
van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk.
Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt o.a. gewerkt met
Rekentijgers, Kien, Denksleutels, webpaden. Er zijn meerdere
leerkrachten gespecialiseerd in het werken met MB/HB leerlingen.
De school gebruikt de methodes Leefstijl en Kleur op school om
structureel en preventief te werken aan sociaal emotionele
vaardigheden.
Het emotionele welbevinden wordt in kaart gebracht d.m.v. een van
Zien afgeleide vragenlijst in Mijnrapportfolio. In het kindgesprek en/of
leerlingenbespreking met IB worden opvallende zaken besproken.
Bij leerlingen met concentratie- en werkhoudingsproblematiek wordt
de Beertjesmethode ingezet van Kaat Timmerman.
Vanuit de GGD wordt 1x per jaar een logopedische screening verzorgd
bij leerlingen van groep 2.
In overleg met de OKA worden trainingen aangeboden op het gebied
van sociale vaardigheden en weerbaarheidstrainingen.
Inzet pedagogisch medewerker voorschool voor twee ochtenden per
week bij kleuters voor de doorgaande lijn (Combinatiefunctie VVE).
Onderwijsassistenten of extra leerkrachten die kunnen interveniëren
op technisch lezen, automatiseren bij rekenen en werkhouding en
diverse onderzoeken kan uitvoeren
Inzet van een Gildemedewerker (gepensioneerde leerkrachten) één
dagdeel per week om te oefenen met lezen of pre-teaching te doen op
het begrijpend lezen (nieuwsbegrip en/of Dia-plus.)
Er is een protocol voor 2ejaars nieuwkomers vanaf het schooljaar 20172018 waarin omschreven staat hoe het onderwijsaanbod vorm wordt
gegeven. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de methodes: ’Horen,
zien en schrijven’, ‘Zien is snappen’ en ‘De bovenkamer’.
Ouderkindtteam (OKT) en Ouderkindadviseur (OKA) Gemeente
Amsterdam
Begeleider Passend Onderwijs (Lokaal PO)
GGD
Leerplichtambtenaar gemeente Amsterdam
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Zien in de Klas (onderwijsadviesbureau en Leerlingbegeleiding op
school)
ABC (onderwijsadviesbureau, onderzoeksbureau, orthopedagogen en
coaching intern begeleider)
LeerZo! (Praktijk voor onderwijsadvies, remedial teaching,
orthopedagogiek en diagnostiek)
PIT (preventief interventie team)
Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen
Regionaal Instituut Dyslexie
Diverse logopediepraktijken
Audiologisch centrum UMC Amsterdam en Kentalis
Viertaal met een ambulant begeleider op school
Combiwell: opvang risico jongeren
Diverse Remedial Teachers op aanvraag
Kindertherapeut / kinderfysiotherapeut
Zorgstudenten op aanvraag bij ‘Studyworks’

G. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
Schooljaar 2020-2021 stond in het teken van het onderwijs anders organiseren, waarbij er afscheid werd genomen van het
leerstofjaarklassensysteem. De gemiddelde leerling is nu niet langer het uitgangspunt. In de basisondersteuning wordt al
meer en meer uitgegaan van de behoeften, de motivatie, het niveau, het tempo en het ontwikkelingspatroon van de leerling.
De volgende zaken zullen de ambities voor de komende tijd vormen:
 Alle groepen krijgen leerdoelen op Taal en Rekenen; methode wordt bron en is niet meer leidend.
 De taaldoelen worden geïntegreerd met de Wereldoriëntatie.
 Het Rekenonderwijs krijgt een verdieping met o.a. bewegend leren, keuzes in de leerlijn en didactiek.
 Executieve functies vertalen naar de praktijk: kindgesprekken en klassenmanagement.
 Formatieve toetsing (resultaten verzamelen, interpreteren en gebruiken om een beslissing te nemen over wat een goede,
volgende stap is).
 Implementatie nieuwe schoolweging en onderwijsresultatenmodel (vanuit gemeente en bestuur)
 Dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol her-implementeren.
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs.
 Iedere leerling werkt op haar/zijn niveau.
 Plusaanbod binnen de stamgroepen
 Extra taalonderwijs voor leerlingen waarvan de Nederlands de tweede taal is.
 Inzet Leer- en Gedragsspecialist die psychomotorisch, bewegend en efficiënt leer- en gedragsproblemen gaat remediëren.
 Pedagogisch klimaat gericht op (het beperken/bestrijden/etc. van) sociaal-emotionele problemen van leerlingen en ze
zodanig te begeleiden dat zij kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. Een anti-pestcoördinator is aanwezig
en opgeleid.
Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan
Als onderdeel van onze kwaliteitszorg evalueren wij jaarlijks het schoolondersteuningsprofiel en stellen wij dit bij waar nodig.
Wij delen het vervolgens met de inspectie en plaatsen het op de website van de school. Zie www.derivieren.nl. Het
schoolplan/jaarplan is op te vragen bij de directie.
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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.
Algemeen: 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.
De school zit in een transitie vanuit Passend Onderwijs richting inclusiever onderwijs, waarbij we niet meer denken in
aanpassen, maar opteren om ons onderwijs zó in te richten dat er recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen
opdat zo veel mogelijk van hen, ook degene met een beperking, volwaardig kunnen deelnemen aan het geboden onderwijs.
De voornaamste overeenkomst tussen Passend Onderwijs en Inclusief Onderwijs is leerlingen een passende plek bieden die
aansluit bij hun onderwijsbehoeften.
Volgens de wet van 2014 betekent passend onderwijs:
 dat de school de plicht heeft om elk leerling dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt een goede
onderwijsplek en passend onderwijs te bieden (zorgplicht). Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs de
beste plek. Als het echt nodig is, kunnen leerlingen 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
 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
Binnen de school wordt gewerkt vanuit de HGW-cyclus (handelingsgericht werken). Deze cyclus werk vanuit de stappen:
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren, welke herhaaldelijk doorlopen worden. Van daaruit wordt in kaart gebracht
welke leerlingen in welk ondersteuningsniveau zitten. Deze ondersteuning wordt stapsgewijs met elkaar verkend en
besproken, leerling, ouders, leerkracht en andere betrokkenen worden hierin stapsgewijs meegenomen.
In ons leerlingvolgsysteem Parnassys wordt voor elke leerling van de school volgens Kindkans gewerkt met het invullen van de
groepskaart, waarbij van elke leerling de stimulerende factoren, belemmerende factoren, onderwijsbehoeftes, medische
gegevens en thuis-factoren worden ingevuld. Dit maakt overdracht makkelijker. Ook individuele ondersteuning wordt in
Parnassys Kindkans beschreven.
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Als een leerling ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school extra ondersteuning (een
arrangement) inzetten. Begeleiding en ondersteuning van individuele leerlingen worden verwerkt in een handelingsplan,
waarbij leerling, ouder(s) en leerkracht (en mogelijk externe professionals) input geven en afspraken maken. Dit vervangt het
oude groeidocument.
Voor elk leerling die een behoefte heeft aan extra ondersteuning wordt onderzocht, in samenwerking met de leerling, ouders
en ketenpartners, of de school die in voldoende mate kan bieden. Kaders zijn:
 de leerling kan tot een optimale ontwikkeling komen door de ingezette ondersteuning.
 andere leerlingen 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. Dit wordt vooraf met ouders overlegd en dan
middels Kindkans (Parnassys) aangevraagd. Deze aanvraag komt vervolgens digitaal bij het Samenwerkingsverband PO
Amsterdam Diemen binnen ter beoordeling en advisering.
Bij het realiseren van inclusiever onderwijs maken we onderscheid in: cognitieve vaardigheden, sociaal emotionele
vaardigheden en lichamelijke beperkingen of een combinatie hiervan.
Cognitieve vaardigheden:
 Leerlingen kunnen uitstromen op minimaal uitstroomniveau eind leerjaar 6.In enkele gevallen kan het
uitstroomniveau voor een enkel vakgebied uitkomen op eind leerjaar 5.Dit houdt in dat wij moeilijk lerende kinderen
adaptief en passend onderwijs kunnen bieden.
In de leerjaren 1 tot en met 4 is het uitgangspunt dat de leerdoelen voor alle leerlingen gelijk zijn. Door middel van
gedifferentieerde instructie wordt ingezet om deze leerdoelen te behalen. Indien nodig wordt een eigen
programma, volgens de leerroute 2 of 3 van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) opgesteld als het 1F niveau niet
haalbaar is. Dit wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectief.
 In de groepen wordt de leerstof aangeboden op verschillende niveaus, afhankelijk op welk onderdeel een leerling
uitvalt. Als de verlengde instructie binnen de reguliere lestijd onvoldoende resultaat geeft zoekt de school naar extra
begeleidingsmogelijkheden middels een arrangement. In eerste instantie is het streven om de leerling binnen de
Rivieren een passend aanbod te geven.
Sociaal emotionele vaardigheden:
 De school moet de veiligheid van de leerling zelf en de omgeving kunnen waarborgen. Als dit niet mogelijk is, wordt
middels aanmelding bij het interprofessioneel overleg (IPO) met verschillende partners gezocht naar oplossingen
m.b.t. de problematiek. Indien dit niet mogelijk is binnen de basisondersteuning, wordt een handelingsplan
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opgesteld waarin de ondersteuningsbehoeftes en ondersteuning beschreven staan. Alleen als dit onvoldoende effect
heeft, kan uiteindelijk gekozen worden voor verwijzing naar SBO of SO. Dit is echter nog niet eerder gebeurd binnen
onze school.
De rust en orde in de school moet gewaarborgd kunnen blijven.
De leerling is in staat om zelfstandig te werken en kan zich aan school- en groepsafspraken houden gedurende een
met hem/haar afgesproken tijdspanne. Dit zal worden vastgelegd in een individueel handelingsplan. Dit plan wordt
regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Als blijkt na verschillende manieren van ondersteuningsaanbod dat een leerling onvoldoende kan leren op de school of dat
het gedrag dermate is dat andere leerlingen en de leerkracht hun werk niet meer kunnen doen, zal uiteindelijk gekozen
worden voor een passend alternatief in de vorm van een verwijzing naar SBO of SO, in overleg met ouders.
Zij-instroom
Als er een aanvraag is voor het plaatsen van een zij-instromer, wordt gekeken naar zowel de samenstelling van de groep als de
onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Dit moet namelijk matchen. Als blijkt dat in een groep al veel leerlingen zitten met
specifieke onderwijsbehoeften, wordt overlegd met alle betrokkenen of wij deze leerling passend onderwijs kunnen bieden
op onze school.
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