DE CATAMARAN

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

De Catamaran: samen
het beste uit jezelf halen!
De Catamaran Landlust is
een oecumenische
buurtschool waar goed
onderwijs wordt gegeven
in een prettige, veilige
omgeving en waar veel
aandacht is voor sociaalemotionele vorming en
muziek.

A. Contactgegevens school
Naam

De Catamaran Landlust

Straat + huisnummer

Hertspieghelweg 55

Postcode en plaats

1055 KK Amsterdam

Brinnummer

06GK

Telefoonnummer (algemeen)

020-6840451

E-mailadres (algemeen)

Catamaran.Landlust@amosonderwijs.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Onze school heeft een veilig pedagogisch klimaat.
We maken hiervoor gebruik van de lesmethode De Vreedzame School. We gaan de kinderen meer en meer betrekken bij
afspraken en zullen hen inzetten met ingang van schooljaar 2020-2021 als mediator bij onderlinge conflicten. De eerste
kinderen uit de bovenbouw worden hier in 2021 voor opgeleid; ieder schooljaar worden steeds andere kinderen opgeleid tot
mediator.
We willen dat de school een vrolijke, nette uitstraling heeft. We laten kinderen helpen het opgeruimd te houden.
We trekken één lijn in school brede afspraken over gedrag en omgang. We corrigeren leerlingen op een positieve manier en
stimuleren gewenst gedrag door het geven van complimenten. De leerkrachten geven onderling het goede voorbeeld.
Er is een deskundig, professioneel team dat van elkaar leert.
Ons team bestaat uit leerkrachten en ondersteunend personeel dat openstaat voor veranderingen en nieuwe inzichten; We
halen het beste uit leerlingen en teamleden, en maken gebruik van alle talenten. Door gedifferentieerd onderwijs op maat,
door kinderen onderzoekend te laten leren en zichzelf vragen te stellen. Door een positieve benadering van kinderen en
volwassenen.
Door het stellen van hoge, realistische eisen en verwachtingen aan elkaar en aan de kinderen.
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Onze school helpt kinderen om op leergebied het maximale uit zichzelf te halen door op verschillende manieren te
differentiëren: in instructie, in tempo of hoeveelheid aangeboden stof. Kinderen weten dat het gewoon is dat er verschillen
zijn, dat niet iedereen op dezelfde manier leert en dat de school daaraan tegemoetkomt.

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.

C. Waarde en Trots
De Catamaran Landlust wil als team de basiskwaliteit waarborgen door een gericht scholingstraject op het gebied van de
kunst van het Lesgeven. Wij richten ons onderwijs zoveel mogelijk in naar het beste uit de les halen met de nieuwste inzichten
en toepassingen. Daarnaast volgen we een teamtraining om de Vreedzame school goed te hanteren in de klas, op school en
wellicht op termijn in de wijk.
Wij vergroten onze professionaliteit door teamtrainingen, observaties door externen en eigen collega’s, intervisie en collegiale
consultatie. Daarnaast willen we de zorgstructuur opnieuw tegen het licht houden zodat alle neuzen dezelfde kant op staan
en het duidelijk is waar verantwoordelijkheden liggen.
Graag ondersteunen wij onze leerlingen het beste in zichzelf naar boven te halen en bereiden wij hen voor op de eisen die de
snel veranderende wereld om ons heen aan ons stelt.

D. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Aantal leerlingen naar

Schooljaar2017-2020
2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

0

-

-

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

-
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Extra ondersteuning binnen de basisschool
Aantal
Aantal leerlingen
lln met LGF cluster 1
ambulante begeleiding cluster 2

Schooljaar
2017/2018

2018/2019

2019/2020

3

2

lln met individueel arrangement
2
3
groepsarrangementen
3
2
andersoortige inzet arrangement
1
Inzet op teamtrainingen om de basisondersteuning te vergroten zoals eerder genoemd.
In 2020 zal in ieder geval een training gegeven worden door de Leerboom: leren vanuit de visuele
ondersteuningsbehoefte.
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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.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.
Het inspectierapport is van december 2015; toen was de school nog een 1pitter onder een eigen bestuur en stond bij de inspectie
ingeschreven als De Wiltzangh.

Beoordeling inspectie (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Algemeen

Basisschool de Wiltzangh heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement
• De school heeft voldoende eindresultaten;
• In het aanbod is aandacht voor muziek en sociaal-emotionele vorming;
• De leraren geven goed les waarbij ze leerlingen leren om samen te werken;
• De leraren gebruiken de informatie over de ontwikkeling van de leerlingen op
een goede manier om de instructie af te stemmen op hun behoefte;
• De ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoefte staat nog in de
kinderschoenen
• De kwaliteitszorg ondersteunt de schoolontwikkeling

Ontwikkelpunten
Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
2. Onderwijsproces
2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en
begeleiding
2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar
leerlingen vorm te geven
3. Schoolklimaat
3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend
schoolklimaat.
4. Kwaliteitszorg en ambitie
4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en
verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten.
Datum van vaststellen door inspectie
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3

3
1-12-2015
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Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school) januari 2020
Mee
eens
De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode.

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

x

x

X (dyscalculie

X (dyslexie)

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.

Oneens

(Externe)
hulp bij
nodig

Niet van
toepassing

Nemen we mee
in schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

X

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.

In
ontwikkeling,
beginfase

X

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.

2020-2021

nee

2020-2021

x

x

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

x

2019-2020

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.

x

op orde

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

Op orde

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

x

2019-2020
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F. Analyse Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Voldoende extra aparte ruimtes om met
kinderen te werken, alles begane grond, groot
schoolplein

Binnenklimaat, gymvoorziening op afstand

Aandacht en tijd

Structurele inzet van stagiaires en
klassenassistentes.
Er zijn kleine klassen.

Schoolomgeving

In de buurt aanwezig: praktijken voor
kinderfysiotherapie, ouder- en kindteam,

Sociale kaart nog niet helemaal duidelijk bij
directie en IB

Leerling populatie

Veelal kinderen uit grotere gezinnen die
bekend zijn op de Landlust. De
kleinschaligheid maakt dat elk kind gezien
wordt.

Veel zij-instromers met specifieke behoefte aan
ondersteuning leerontwikkeling en/of gedrag
Geringe woordenschatontwikkeling, niet altijd
stimulans van ouders. Er worden steeds meer
kinderen aangemeld, die eerst naar de
nieuwkomersgroep gaan.
Veel personeel verloop afgelopen jaren;

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

veerbaar
Goede samenwerking
Wens om kwaliteitsslag te maken.
Nu weer wat stabiliteit.
Grote diversiteit in leeftijd en achtergrond,
nog weinig specialisme
Wijkgerichte aanpak (Vreedzame Wijk)
Samenwerking tussen school en
ketenpartners → ouder- en kindadviseur,
buurtscholen, GGD, buurtregisseur,
leerplichtambtenaar staat allemaal in de
kinderschoenen.
Gerichte ondersteuning vanuit
zorgarrangementen en groepsarrangement.
Samenwerking met de OOK-expertisegroep
en de Leerboom.

Invoering vreedzame school is nu gaande maar
vreedzame wijk nog niet.

Medewerking met ouders gaat moeizaam.

Anders

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

•

•
•
•
•
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Structureel overleg over leerlingen in het ZBO (zorgbreedteoverleg), waaraan verschillende ketenpartners (op aanvraag) aan
deelnemen moet in 2020-2021 opgestart worden.
Rekenen: Maatwerk, Acadin, Rekentuin, tafelkaart.
Taal/spelling: Taalzee,
Technisch lezen: Connect en Ralfi lezen, Alinea., Bouw wordt in
2020 ingezet.
Motoriek: pen/potloodverdikkers.
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•
•
•
•
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Sensorische informatieverwerking: stilte koptelefoons,
Orthopedagoog
Gedragsspecialist
Nauwe samenwerking met Zien in de klas.
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G. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school

Verbreding basiskwaliteit door scholing “de kunst van het lesgeven” leerkrachten weten hoe ze kinderen
binnen de klas interactief en doelgericht kunnen laten leren. Daartoe zijn teamleden in 2019-2020 geschoold.
Het geleerde wordt toegepast en zal in schooljaar 2019-2020 geborgd worden door evaluatiemomenten;
klassenbezoeken en waar nodig extra scholing.
Schooljaar 2019-2020:
• Scholing op de behoeftes van kinderen met een verbale-performale discrepantie.
Schooljaar 2020-2021:
• Implementeren dyscalculieprotocol.
• Opzetten en borgen van een aanpak voor begaafde kinderen.
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs.

Vergroting basisondersteuning door gemakkelijker differentiëren door verbetering ICT-mogelijkheden. Dit
levert een dagelijks terugkerende tijdsbesparing op.
Verhogen kwaliteit van ons onderwijs door specialisten op te leiden (bijv. door het laten volgen van een
Master Jonge Kind).
Meer eigenaarschap bij de leerkrachten, ondersteuning is niet iets van de IB-er alleen.

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 School Ondersteunings Profiel en stellen wij deze bij waar
nodig. Wij delen deze vervolgens met de inspectie en de MR met zetten hem op de website van de school en in Scholen op de
Kaart.

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.

Hier wordt door AMOS tekst aangeleverd die voor alle AMOS scholen gaat gelden.
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.
Volgens de wet van 2014 betekent passend onderwijs:
• dat de school de plicht heeft om elk kind dat op school zit of zich bij de school aanmeldt een goede onderwijsplek en
passend onderwijs te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het regulier onderwijs de beste plek.
• 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
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•
•

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, volgens het zelffiatteren.

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.
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 tot het zoeken van een geschikte onderwijsplek.
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.
Specifiek voor de Catamaran Landlust

•
•
•
•

•
•
•

•

De cognitieve capaciteiten van een leerling moeten toereikend zijn om de leerstof tot minimaal referentieniveau 1F
te kunnen volgen.
Leerlingen van een andere basisschool waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O is afgegeven, worden
niet op onze school toegelaten.
Afwijkend gedrag wordt grensoverschrijdend als een leerling niet verbaal corrigeerbaar blijkt. Dan hebben we de
hulp van ouders nodig en kiest de school voor de veiligheid van andere leerlingen en mogelijk van de leerkrachten.
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. Er is een gedragsspecialist en
een orthopedagoge op school aanwezig.
Elk kind moet zindelijk zijn, tenzij er sprake is van een bepaalde handicap. In het laatste geval treden we in overleg
met de ouder(s)/verzorger(s) om te bekijken waar onze mogelijkheden liggen.
Leerkrachten verrichten géén medische handelingen.
Onze leerkrachten zijn voldoende geëquipeerd om de extra zorg binnen onze school en onder schooltijd te
realiseren. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de groepsgrootte, van de aard van de zorgvraag en soms
andere externe factoren.
Indien de ouders/verzorgers besluiten, om ondanks het advies van de basisschool, niet mee te werken aan
onderzoek/overplaatsing/hulpverlening, volgt een gesprek met ouders, ib-er, mogelijk een andere betrokkene. In dit
gesprek worden de grenzen ten aanzien van de ondersteuning aan de ouders duidelijk gemaakt. De afspraken
worden vastgelegd in een gespreksverslag dat door betrokkenen wordt ondertekend.

Het Protocol Medisch Handelen en het Veiligheidsplan van de school kunt u opvragen bij de directie van de school.
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Bijlage
Inrichting ondersteuningsteam (inclusief expertise en beschikbare capaciteit)
Het ZBO ook wel OT- ondersteuningsteam- genoemd) bestaat uit de directeur, intern begeleider, OKA
(ouder-kind-adviseur) en de leerplichtambtenaar. Het OT komt in een vergadercyclus 4 keer per jaar bij
elkaar. Verschillende disciplines zijn op afroep beschikbaar om bij de overleggen aan te sluiten. OKA is
wekelijks op school aanwezig en beschikbaar voor overleg indien nodig.
Op afroep: interne gedragsspecialist, politie, leerplicht
GGD en Zien in de klas zijn op een deel van de vergaderingen uitgenodigd.

Ouders zijn op de hoogte van de besprekingen (hebben toestemming gegeven). We vragen we ouders aan
te sluiten. Wanneer ouders zelf bij de gesprekken aanwezig willen zijn, is dat altijd mogelijk.
Binnen het ZBO worden leerlingen besproken die iets extra’s nodig hebben om binnen de school te kunnen
functioneren (optimaal kunnen leren).
Zie schema na deze bladzijde.
Samenwerkingsafspraken met ouder- en kind adviseur
Er is regelmatig overleg over de lopende casuïstiek.
De OKA houdt zich bezig met alle opvoedingsvraagstukken die zich in de thuissituatie aandienen. De intern
begeleiders houden zich bezig met alle vraagstukken die zich binnen de groepen aandienen.
Soms komen deze zaken samen en is er overleg nodig.

Op de volgende twee pagina’s is een schematische weergave gegeven van de werkwijze rond het OT.
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