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Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Barbaraschool. In dit profiel geven wij aan in hoeverre onze 

school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met verschillen in onderwijsbehoeften. We 

geven aan wat de kwaliteit daarvan is, al dan niet recent vastgesteld door de inspectie. We geven ook aan wat wij nog 

willen realiseren, dus wat onze visie, onze gewenste situatie is en we beschrijven hoe en wanneer wij onze ambities willen 

realiseren en wat daarvoor nodig is. 

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school:  

 het niveau van de basisondersteuning, 

 welke extra ondersteuning de school kan bieden, 

 hoe deze ondersteuning is georganiseerd en 

 wat de ambities zijn. 

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De 
basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school 
met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning, die 
gegeven wordt, maar die niet binnen de basisondersteuning valt. 

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend 
Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle 
leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken, waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. 
 
Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 
adviesrecht op het SOP. 
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A. Contactgegevens school 
Naam Barbaraschool 

Straat + huisnummer Eikenplein 3 

Postcode en plaats 1092 CC Amsterdam 

Brinnummer 04ST 

Telefoonnummer (algemeen) 020-6650790 

E-mailadres (algemeen) directie@barbaraschool.nl 

 

B. Onderwijskundig concept van de school 
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit 
essentieel of onderscheidend is. 
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat 
vermeld. 

Missie: 
Dé buurtschool in Amsterdam-Oost. Dat is wat wij zijn. Dit is een school waar wij natuurlijk echt goed onderwijs 
bieden aan de leerlingen in onze buurt. Daarmee doelen wij op het aanleren van kennis en vaardigheden én het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden. De Barbaraschool is de samenleving in het klein. Vanuit deze mini 
samenleving leren wij de kinderen deel te nemen in de grote samenleving.    
 
Echt goed onderwijs vraagt vandaag wat anders dan morgen. Daarom omarmen wij nieuwe ontwikkelingen, ook als 
die spannend zijn.   Echt goed onderwijs vraagt een veilige leeromgeving; geborgenheid, plezier, ontspanning. 
Humor en een positieve houding zijn daarin belangrijk. Tevens vraagt het rust, structuur en vertrouwen. Daarom 
werken wij met een deskundig team met passie, zelfvertrouwen en lef. Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en 
hun talenten en zetten onze talenten hiervoor in.  
 
Echt goed onderwijs geven doen we samen met leerlingen, ouders en partners uit de buurt. We koesteren goede 
relaties, investeren in openheid en loyaliteit. Wij zijn ambitieus en willen het best mogelijke voor de leerlingen. Wij 
genieten wanneer zij weer een stap, groot of klein, hebben gemaakt. Want lukken; dat is een stukje van geluk. Voor 
de leerling, voor ons, voor ouders, eigenlijk voor iedereen! 
 
Visie op  schoolklimaat: 

Op de Barbaraschool willen wij, in een veilige leeromgeving, goed onderwijs geven. Het team werkt daartoe samen 

aan een goed pedagogisch klimaat en heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Daarnaast is er nadrukkelijk 

aandacht voor de omgang met elkaar. Samen met de ouders/verzorgers werken we aan de optimale leeromgeving 

van het kind. Hiervoor zijn er de schoolafspraken. Ook vertrouwen, sfeer, sociale vaardigheden, positieve 

bejegening, effectieve probleemoplossing en proactief handelen zijn belangrijke aspecten.  

 
Visie op onderwijs: 
Niet alle kinderen zijn hetzelfde. De verschillen liggen op allerlei gebieden: aanleg, interesse, gedrag, motoriek, 
intelligentie, thuissituatie, enz. Al deze factoren hebben invloed op het leerproces dat het kind op school doorloopt. 
Elk kind dient onderwijs te krijgen dat past bij zijn mogelijkheden. Daartoe moet het onderwijs zo goed mogelijk 
aansluiten bij de ontwikkeling die ieder kind doormaakt. We streven ernaar om het onderwijsaanbod steeds beter 
af te stemmen op de specifieke behoeften van elk kind. Hierbij zijn de ouders/verzorgers een belangrijke 
samenwerkingspartner en informatiebron. 
Het onderwijs op de Barbaraschool is zo ingericht dat ieder kind in acht jaar de school kan doorlopen. We werken 
met een leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. de leerlingen krijgen per jaargroep dezelfde (basis)stof aangeboden. 
Daarnaast spelen we in op de verschillen tussen leerlingen door daar waar mogelijk te differentiëren om zo het 
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maximale uit de kinderen te halen (d.m.v. EDI, effectieve directe instructiemodel). Naar gelang de capaciteiten van 
de kinderen kan de instructie en verwerking van de leerstof verschillen in hoeveelheid en/of moeilijkheidsgraad.  
Het zelfstandig werken neemt binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. Daarmee krijgt de leerkracht tijd om 
een leerling of een groepje leerlingen extra te begeleiden. We streven naar een optimale ontwikkeling van alle 
kinderen en spannen ons in om die kennis bij te brengen die nodig is voor een goede aansluiting met het 
vervolgonderwijs. 
 
 

C. Waarde en Trots 
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt 
wordt. 

Algemeen stichtingsbreed: 
Goed onderwijs voor ieder kind in zijn eigen buurt. Alle scholen zorgen voor een veilig schoolklimaat waarbij de 
onderwijsbehoefte en de ondersteuningsbehoefte het kind ons uitgangspunt zijn.  
 
We hanteren:  
• iedereen mag er zijn 
• het kijken naar mogelijkheden en talenten van de kinderen 
• een stimulerende klasseninrichting  
Wanneer de school van onze stichting niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte gaan wij op zoek naar hulp 
binnen onze scholengroep of binnen onze scholen in de wijk. Indien mogelijk verleggen wij onze grenzen en gaan 
we kijken in hoeverre we ons de expertise eigen kunnen maken.  
 
Onze ouders doen ertoe op onze scholen. We bespreken periodiek de vorderingen van hun kinderen op zowel 
cognitief- als ook op sociaal-emotioneel - en creatief gebied. Samen met de ouders stellen we doelen en bespreken 
we regelmatig of die behaald worden en of bijgesteld moeten worden. 
 
De grenzen aan wat iedere school kan bieden is duidelijk.  Deze kunnen per school wat verschillen. 
Wanneer we de grenzen gaan bereiken, gaan we in overleg met ouders, naar een passende plek zoeken in de buurt. 
 
Het team: 
De Barbaraschool heeft een hecht en betrokken team. Door de goede werksfeer op school, contacten met 
ouders/verzorgers en het pedagogisch klimaat is het ziekteverzuim laag. Desondanks hebben wij een 
vervangingsprotocol opgesteld waarin wij hebben beschreven hoe te handelen bij kort of langdurige afwezigheid 
van een teamlid. De uitgangspunten van dit protocol zijn rust in de school en onderwijskwaliteit. 
 
Het team bestaat uit: 

- Eén directeur. 
- Eén  intern begeleider. 
- Acht groepsleerkrachten. 
- Eén Leraar in Opleiding (LIO). 
- Twee leerkracht ondersteuners die groepjes en/of individuele leerlingen ondersteunen/begeleiden. 
- Eén taalcoördinator die zich bezig houdt rondom taal. 
- Vakleerkracht voor gymnastiek. 
- Wij leiden zij-instromers op (werkervaringstraject). Op dit moment is één zij-instromer werkzaam op onze 

school. 
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Pedagogisch klimaat: 
Door een goed pedagogisch klimaat zijn er weinig conflicten in de klas en op het schoolplein, voelen leerlingen zich 
prettig en kunnen ze beter leren.  
 
De Barbaraschool is een echte buurtschool. De meeste leerlingen wonen in de Oosterparkbuurt en hebben 
verschillende sociaal economische, culturele en religieuze achtergronden. Deze verschillen vormen mede de basis 
om respectvol met elkaar om te leren gaan. De school en het schoolplein is voor de leerlingen en 
ouders/verzorgers een ontmoetingsplaats waar ze welkom zijn. 
 
De Barbaraschool werkt met de methode De Vreedzame School. Deze methodiek draagt bij aan onze visie. Wij zien 
de school als een oefenplaats, een mini-samenleving. De leerlingen leren dat zij deel uit maken van deze 
gemeenschap en leren een positieve bijdrage te geven. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich 
verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang. 
 
Daarbij willen wij werken in de richting van een grotere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in 
de klas en school in het algemeen en voor het zelfstandig oplossen van conflicten in het bijzonder.  

Didactische vaardigheden: 
De wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen dienen te volgen. Bij elk vak staan kerndoelen 
aangegeven. Met behulp van methoden wordt de verplichte leerstof gedurende het schooljaar aangeboden. 

Niet alle leerlingen zijn hetzelfde. De verschillen liggen op allerlei gebieden: aanleg, interesse, gedrag, motoriek, 
intelligentie, thuissituatie, enz. Al deze factoren hebben invloed op het leerproces dat de leerling op school 
doorloopt. Elke leerling dient onderwijs te krijgen dat past bij zijn mogelijkheden. Daartoe moet het onderwijs zo 
goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling die iedere leerling doormaakt. We streven ernaar om het 
onderwijsaanbod steeds beter af te stemmen op de specifieke behoeften van elke leerling. Hierbij zijn de 
ouders/verzorgers een belangrijke samenwerkingspartner en informatiebron. Het afstemmen van een passend 
programma gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en de intern begeleider van de 
school.  

Extern is er samenwerking met de huiswerkklas en de Weekendschool. De leerkrachten hebben contact met de 
huiswerkklas om er voor te zorgen dat datgene wat op school wordt aangeboden, ook daar goed ondersteund kan 
worden. Het programma van de Weekendschool staat los van de Barbaraschool. 
 
De scholen van Stichting KBA Nw West, waaronder de Barbaraschool, werken samen met de Amsterdamse Day a 
Week School. Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua 
leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden. 

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende 
scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Volgens 
een vast model worden de leerlingen door de school geselecteerd voor deze klas. 

Planmatig en opbrengstgericht werken: 
Op onze school is het volgende aanwezig: 

- Tijdige signalering van problemen. 
- Aanbod voor leerlingen met dyslexie. Dit is aanwezig binnen de mogelijkheden van school. Aangezien de 

school niet over een rt-er beschikt, moet extra ondersteuning worden uitgevoerd in de klas door de 
groepsleerkracht of buiten de klas door de leerkrachtondersteuner. 

- Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie. Dit schooljaar wordt een plusklas opgezet. 
Het voornemen is om na de herfstvakantie in groep 3/4 en groep 5 t/m 7 te starten. 

- De school werkt met moderne methodes, in deze methodes wordt de lesstof op drie niveaus aanboden. 
- Indien noodzakelijk wordt er gewerkt met een eigen leerlijn (OPP).  
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- In groep 5 worden elk jaar leerlingen geselecteerd voor de “Day a week” school. 
- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op bepaalde vakgebieden krijgen dit aangeboden door de 

leerkrachtondersteuner, hiervoor worden individuele handelingsplannen (IHP) opgesteld.  
- In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode De Vreedzame School. De methode draagt bij een 

prettig klassenklimaat. Alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goed en prettig klassenklimaat.  

Handelingsgericht werken: 

Wij werken op basis van ‘Opbrengst en handelingsgericht werken’ (OHGW). Bij deze werkwijze gelden zeven 
samenhangende uitgangspunten. Het biedt een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering: wat doen we al 
handelingsgericht en wat zouden we meer handelingsgericht willen doen. De zeven uitgangspunten van OHGW zijn: 

1. Onderwijsbehoeften staan centraal; 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking met 

ouders en externe partijen; 
3. De leerkracht doet ertoe; 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang; 
5. We werken constructief samen; 
6. Ons handelen is doelgericht; 
7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

 

 

 

Ondersteuningsstructuur: 
Handelings- en opbrengstgericht werken is de onderliggende visie van waaruit de ondersteuningsstructuur van de 
Barbaraschool is opgebouwd. Binnen deze ondersteuningsstructuur geldt: het bieden van ‘passend onderwijs’ 
binnen een ‘goed pedagogisch klimaat’. Dit gebeurt mede door ‘handelingsgericht te werken’ in de groep, 
uitgaande van de drie basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en autonomie). Het goed volgen en 
evalueren van het geboden onderwijs binnen de basiszorg van de school zorgt ervoor dat duidelijk wordt of:  

 De leerlingen de gestelde doelen halen  

 De leerlingen profiteren van het onderwijs en de extra hulp  

 De instructie en/of hulp van de leerkracht en het curriculum effectief zijn.  

Als blijkt dat de ondersteuning binnen de basiszorg niet toereikend is, dan kan de school een beroep doen op 
ondersteuning door externe deskundigen. Op het moment dat er onvoldoende effect is van het aanbod op het 
betreffende niveau, wordt – altijd – handelingsgericht –overgegaan naar de volgende stap: er wordt gezocht naar 
een onderwijs- en hulpaanbod dat effectief is. De vragen ‘Wat werkt voor deze leerling, op deze school, in deze 
groep, met deze leerkracht en leerlingen?’ En ‘Wat behoeft verandering?’ zijn daarbij leidend. 
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D. Feiten en aantallen 
 

Uitstroom van leerlingen naar 
SBO/SO 

 

Schooljaar 

 

Aantal leerlingen naar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Aantal leerlingen 

87 108 106 106 

119 (dit 
aantal 
groeit nog 
met 
instroom 
kleuters) 

134 (dit 
aantal 
groeit nog 
met 
instroom 
kleuters) 

SBO 0 1 0 0 1  

SO cluster 1       

SO cluster 2       

SO cluster 3       

SO cluster 4       

 

Extra ondersteuning binnen de 

basisschool 

Schooljaar 

 

Aantal  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

lln met LGF cluster 1       

lln met LGF cluster 2     2 2 (+2 in 
aanvraag) 

lln met LGF cluster 3       

lln met LGF cluster 4       

lln met individueel arrangement 3   3 0 0 (aantal in 
aanvraag) 

groepsarrangementen  1 1 3 2 3 

andersoortige inzet arrangement 1 voor 
leerkracht 

     

ontwikkelingsperspectief 3 2 2 2 3 4 
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E. Basisondersteuning 
 

Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie.  

NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie. 

 

 

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

Algemeen Op 6 november 2018 heeft de onderwijsinspectie een bezoek aan de Barbaraschool 

afgelegd in het kader van een herstelonderzoek. De onderwijsinspectie concludeert dat de 

kwaliteit van het onderwijs voldoende is. Het is het team van de Barbaraschool gelukt om 

in ene jaar tijd de tekortkomingen weg te werken en laat nu basiskwaliteit zien.  

De leerkrachten zijn als team gaan samenwerken om het onderwijs te verbeteren. 

Leerkrachten geven beter les en gebruiken de gegevens over leerlingen om het onderwijs 

vorm te geven. De leerkrachten geven instructie, waar leerlingen van leren en dat is terug 

te zien in de toetsresultaten.  

De leerkrachten zorgen voor een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarbij 

leerlingen laten zien dat zij graag leren. Leerlingen lette op tijdens de  uitleg en gaan 

zelfstandig aan het werk.  

Vorig schooljaar (oktober 2019 en januari 2020) heeft de onderwijsinspectie opnieuw een 

bezoek aan de Barbaraschool afgelegd, omdat de eindopbrengsten in mei 2019 

onvoldoende was (0.1 punt te kort). Op alle indicatoren heeft de Barbaraschool voldoende 

behaald, behalve bij de eindopbrengsten. Hierdoor heeft de Barbaraschool opnieuw een 

onvoldoende gekregen.  

Ontwikkelpunten Dit schooljaar gaat het team zich verdiepen in het begrijpend lezen en woordenschat. 
Daarnaast wordt de methode Kleuterplein bij de kleutergroepen geïmplementeerd. Het 
verrijken van spel en de hoeken is daarbij een belangrijk ontwikkelpunt. 
 
Vorig schooljaar is voor het aanvankelijk lezen (groep 3) de methode Lijn 3 aangeschaft. 
Dit schooljaar zullen de leerkrachten nog enkele trainingen volgen om de methode nog 
beter te kunnen zetten.  
 
Het team gaat zich verder ontwikkelen in het werken met blokplannen voor rekenen, spelling en 
technisch lezen.  
 
Dit schooljaar gaat het team zich oriënteren op een nieuwe WO methode. 

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning  

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en 
begeleiding 

V 

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor 
haar leerlingen vorm te geven 

V 

3. Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend 
schoolklimaat. 

V 

4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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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. 

V 

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern 
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

V 

Datum van vaststellen door inspectie 6-11-2018 
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Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school)  

 

 

Mee eens 

 

In 

ontwikkeling, 

beginfase 

In ontwikkeling, 

volop mee 

bezig 

In samenwerk-

ing met: 

 

Niet van 

toepassing 

Nemen we mee 
in schoolplan / 

jaarplan,  
in schooljaar… 

 

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 sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te 

signaleren. X      

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige 

leesproblemen/dyslexie. De protocollen worden toegepast. 
X      

De school heeft goed bruikbare protocollen op het gebied van ernstige reken-

wiskunde problemen / dyscalculie. De protocollen worden toegepast 
X      

De school heeft goed bruikbare protocollen voor medisch handelen en veiligheid. 

De protocollen worden toegepast.  
  X (is aanwezig)    

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school 

ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders. 
X      
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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. Deze met name HGW.   X    

De leerkrachten zijn in staat om de belemmerende en stimulerende factoren die van 

invloed zijn op de ontwikkeling van een leerling, te kunnen herkennen, maar vooral 

ook gebruiken om resultaatgerichte ondersteuning te kunnen inzetten.   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 een warme overdracht van de leerlingen 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 die belast zijn met het arrangeren van extra ondersteuning, 

e.a. om leerlingen ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen blijven 

ontwikkelen.  

  X    
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F. Extra Ondersteuning 
 

Omstandigheden Stimulerende factoren  Belemmerende factoren 

Gebouw  

 

 Het gebouw wordt gerenoveerd 
om de akoestiek in de klassen te 
verbeteren (dit gebeurt 
stapsgewijs). 

 De school beschikt over een 
speellokaal voor de 
kleutergroepen. 

 Er is ruimte binnen de school voor 
één – op  één begeleding. 

 Ontwikkeling IKC. 

 Voldoende ruimte om externe te 
laten werken in aparte ruimtes. 

 Geen lift aanwezig. 

 School heeft drempels. 

 Er is beperkte ruimte voor aangepast 

meubilair of rolstoelgebruik in de 

groepen.  

 Het gebouw heeft verdiepingen. 

 Akoestiek in de lokalen is niet prettig, 

snel het gevoel van ruis in de lokalen. 

Aandacht en tijd  

 

 De leerkrachten werken volgens het 

OHGW principe en hebben de intentie om 

rekening te houden met specifieke 

onderwijsbehoeften van individuele 

kinderen. 

 De werkwijze in de groepen met als vaste 

elementen het klassenmanagement, 

rekenlessen in de groepen 5 t/m 8 worden 

verbonden, zorg voor een 

onderwijsleersituatie die voor het 

merendeel van de kinderen passend is. 

 Door te differentiëren wordt het grootste 

deel van de leerlingen op het juiste niveau 

en op de juiste manier aangesproken. 

 Er zijn twee leerkrachtondersteuners 

aanwezig die kleine groepjes leerlingen 

begeleiden.  

 Wij werken in combinatiegroepen zodat 

leerlingen van elkaar kunnen leren en 

(reken)lessen met elkaar verbonden 

kunnen worden (groep 5 t/m 8). 

 Door middel van het aanvragen van 

arrangementen wordt extra tijd en 

aandacht voor individuele leerlingen en 

groepen leerlingen ingekocht.  

 Via OKA kan er extra begeleiding 

aangevraagd worden via de gemeente, 

mits de hulpvraag (deels) gericht is op het 

gedrag van de leerling.  

 In het schooljaar 2020-2021 worden 
verschillende methodes voor Wereld 
Oriëntatie uitgeprobeerd, om aan het 
einde van het schooljaar een keuze te 
maken voor een nieuwe WO – methode. 

 In het schooljaar 2020-2021 wordt de 
methode Kleuterplein en Lijn 3 (verder) 
geïmplementeerd. 

 In het schooljaar 2020 -2021 volgt het 
team training(en) om het begrijpend 
lezen en woordenschat onderwijs te 
verbeteren. 
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Schoolomgeving  

 

 De Barbaraschool is een buurt school 
en bestaat al 130 jaar.  

 School zet in op het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid door het 
organiseren van ouderbijeenkomsten 
rondom diverse thema’s en het 
inzetten van ouders bij diverse 
activiteiten met de kinderen op 
school. 

 De school heeft twee speelpleinen 
voor de groepen 1-2 en 3-8 
afzonderlijk.  

 Er is een actieve MR.  

 Er is een actieve ouderraad. 

 Er is een groep ouders ‘meet the 
parents’. Zij informeren potentiële 
ouders/verzorgers over de school. 

 

 

Leerling populatie 

 

 Er zitten kinderen bij ons op 
school die afkomstig zijn uit 
Nederland. 

 Er zitten kinderen bij ons op 
school uit verschillende landen 
(Egypte, Suriname, Polen, Turkije, 
Marokko, etc.)  

 …% van de leerlingen heeft een andere 
moedertaal. 

Teamfactoren 

 

 In het team zijn diverse specialisten 
(bv leesspecialist). 

 Betrokken team. 

 Teamscholing rekenen verbinden 
wordt voortgezet. 

 De school investeert in een 
professionele werkhouding. 

 Er is een te kort aan leerkrachten als 
leerkrachten uitvallen door bv. ziekte. Dit 
zorgt voor werkdruk bij de andere 
leerkrachten.  
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Leerkrachtfactoren  

 

 Leerkrachten voelen zich verbonden 

met de school. 

 De intern begeleider zorgt voor 

borging van vernieuwingen en 

afspraken in het team. 

 De leerkrachten geven de lessen vorm 

volgens het EDI- model. Zodat er 

ruimte is om aandacht te geven aan 

individuele leerlingen die dat nodig 

hebben.  

 Er worden klassenbezoeken met de  

bestuurskijkwijzer afgelegd. 

 De leerkrachten werken volgens het 

Opbrengst en handelingsgericht 

werken om elk kind goed in beeld te 

krijgen/hebben. 

 Bij de kleutergroepen worden de 

kinderen gevolgd met het observatie 

en registratiesysteem Kijk!. 
 

 Er bestaan verschillen tussen de 
leerkrachten.  

 Sommige leerkrachten erg afhankelijk 
van de intern begeleider, duo – 
collega.  

 Werkdruk is hoog, omdat er steeds 
grotere niveau verschillen in de 
groepen ontstaan. 

Wijkgerichte samenwerking  Er wordt samengewerkt met 
derden bijvoorbeeld de 
buurtregisseur, 
leerplichtambtenaar, ouder en 
kind adviseur, de logopediste, de 
fysiotherapeut, de begeleider 
passend onderwijs, schoolarts, 
schooltandarts en naschoolse 
activiteiten, huiswerkbegeleiding, 
Day A Week school. 

 De school is tevreden over de 
samenwerking met externe 
partners en weet hen te vinden 
wanneer de school hen nodig 
heeft. Zij kunnen de expertise 
bieden die de school zelf niet in 
huis heeft.   

 

 Over het algemeen is men tevreden over 
de samenwerking met de genoemde 
instanties. De mate van tevredenheid is 
ook afhankelijk van de contactpersonen 
waar men mee te maken krijgt. Het team 
van de Barbaraschool is van mening dat 
er soms wel zeer veel administratie komt 
kijken bij de aanvraag van externe hulp. 
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Mogelijkheden inzet extra 

ondersteuning 
 De school doet mee aan het Day a 

week schooltraject. 

 Er zijn diverse verrijkende naschoolse 
activiteiten zoals deelname aan: sport, 
huiswerkklas binnen de school 
georganiseerd. 

 Inzetten Ouder Kind Adviseur. 

 Inzetten Zien in de klas voor 
onderzoeken en begeleiding. 

 Inzetten medewerker Kentalis voor 
begeleiding leerlingen cluster 2 
arrangement. 

 Leerkrachtondersteuners worden 
planmatig ingezet. 

 

 

Anders 
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Welke structurele voorzieningen zijn binnen 

de school aanwezig t.b.v. leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften? 

 

 Pedagogische aanpak voor lichte tot matige 

werkhoudingsproblemen. 

 Pedagogische aanpak voor lichte tot matige gedragsproblemen. 

 Didactische –en pedagogische aanpak voor lichte tot matige 

leerproblemen.  

 Didactische- en pedagogische aanpak voor lichte tot matige 

lees- en rekenproblemen.  

 Het werken met adequate methodes, OHGW cyclus en blokplan 

voor rekenen. 

 Het werken met groepsplannen/blokplan en zo nodig 

individuele handelingsplannen.  

 Het werken met ontwikkelingsperspectief (OPP). 

 Het volgens een toetskalender afnemen van de niet-

methodetoetsen van Cito.  

 Het afnemen van methodetoetsen. 

 Het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling met Hart en 

Ziel.  

 De school beschikt over een gedragsprotocol voor personeel, 

ouders/verzorgers.  

 De school biedt mogelijkheden voor deelname aan de Day a 

weekschool voor meer-en hoogbegaafde kinderen van de 

groepen 5, 6, 7 en 8. 

 Plusklas/klas voor meerkunners één keer per week. 

 Op de Barbaraschool worden de afspraken van De Vreedzame 

School schoolbreed nageleefd door leerlingen, 

ouders/verzorgers en leerkrachten. 

 OKT is wekelijks op de Barbaraschool aanwezig.  

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

 

  GGD (ZBO, 5 en 10 jarige onderzoeken) 

 Het Kabouterhuis  

 OKA/OKT  

 Ambulant begeleiders cluster 2 (Kentalis) 

 Zien in de klas 

 Leerplichtambtenaar 

 Begeleider passend onderwijs (Lokaal PO) 

 Veilig Thuis 

 Logopedie 

 Fysiotherapie 

 Kentalis 

 Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen (bijv. aanvraag dyslexie 

onderzoek) 

 VVE 

 Cordaan 
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G. Ontwikkeling en ambities 
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning (t.a.v. ontwikkeling van de leerling en 
m.b.t. Handelingsgericht werken) binnen de school.  

Ontwikkelpunten. 
Het kleuteronderwijs zo inrichten dat alle leerlingen profiteren van het onderwijsaanbod. Er is veel aandacht voor 
spel en het spelen in de hoeken. De methode Kleuterplein wordt geïmplementeerd. 
 
Het onderwijsaanbod op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat wordt verbetert. Het team volgt dit 
schooljaar minimaal één training op dit gebied. 
 
Het team oriënteert dit schooljaar op een nieuwe WO-methode. Er worden dit schooljaar minimaal drie methodes 
aan de hand van diverse criteria uitgeprobeerd. Aan het einde van het schooljaar (mei 2021) wordt een besluit 
genomen welke methode volgend schooljaar (2021/2022) geïmplementeerd wordt. 
 
Het team gaat zich verder ontwikkelen, verdiepen in het werken met blokplannen. Naast het vak rekenen worden er 
ook blokplannen voor spelling/taal, technisch lezen en eventueel begrijpend lezen opgesteld.  
 
Er wordt een plusklas/klas voor meerkunners opgericht. Meerkunners uit groep 3 en 4 + meerkunners uit groep 5 
t/m 7. Deze leerlingen komen één keer per week 1.5 uur bij elkaar en wordt gecoacht door de intern begeleider.  
 
Ambities. 
Meerkunners  hebben, naast uitdagend materiaal in de klas, een opdracht waar zij aan kunnen werken.  
In de kleutergroepen is er veel aandacht voor spel en zijn er uitdagende hoeken ingericht bij het thema. 
Het team heeft een passende WO methode uitgezocht.  
Het team heeft de lessen rondom begrijpend lezen/woordenschat verbetert. 
 
Ontwikkelpunten. 
De leerkrachten krijgen nog meer zicht op de leerlingen door te werken met blokplan rekenen, spelling/taal, 
technisch lezen i.p.v. de ‘OHGW cyclus’ formulieren. 
 
De leerkrachten gaan nog meer preventief handelen. Dit doen zij door elke les te evalueren en vervolgacties te 
plannen. De toetsen worden geanalyseerd en de leerkrachten plannen in het blokplan vervolgacties bij het volgende 
blok/volgende blokken.  
 
De leerkrachten analyseren de niet – methode gebonden toets van Cito rekenen in samenhang met de gegevens uit 
de lessen en methodetoetsen. Op basis hiervan worden conclusies getrokken op het behalen/niet behalen van 
individuele en groepsdoelen. De leerkrachten plannen vervolgacties voor het komende half jaar.  
 
Ambities. 
Voor de onderbouwgroepen is een passend aanbod voor de populatie leerlingen. 
 
Ontwikkelpunt. 
De kwaliteitskaarten zijn up – to – date. Iedereen handelt naar de afspraken die in de kwaliteitskaarten staan 
beschreven.  
De kwaliteitskaarten zijn opgesteld door de interim – intern begeleider. De kwaliteitskaarten worden aangepast aan 
de huidige situatie en er wordt beschreven hoe een les er op de Barbaraschool uitziet.  
De kwaliteitskaart van rekenen is dit schooljaar aangepast. 
 
Ambities. 
Einde van dit schooljaar (2020-2021) zijn de kwaliteitskaarten OHGW (blokplannen), begrijpend 
lezen/woordenschat, onderbouw, leesmotivatie en De Vreedzame school gemaakt of aangepast. 
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Ontwikkelpunt. 
De leerkrachten zijn op de hoogte van de inhoud van een OPP en zijn verantwoordelijk voor het opstellen/bijhouden 
van het OPP. Op dit moment wordt dit opgesteld door de intern begeleider en de intern begeleider bespreekt het 
OPP met de groepsleerkracht. 
 
Ambitie. 
De groepsleerkracht stelt zelf het OPP op en houdt de ouders/verzorgers inhoudelijk op de hoogte van het OPP, in 
samenwerking met de intern begeleider. 
 
Ontwikkelpunt. 
De leerkrachten stellen zelf een individueel handelingsplan op in ParnasSys en bespreken met de 
leerkrachtondersteuner, wekelijks, de vorderingen van de gestelde doelen. Op dit moment stelt de intern 
begeleider de IHP op en wordt dit besproken met de leerkracht/leerkracht ondersteuner. 
 
Ambities. 
De groepsleerkracht stelt zelf het IHP op en houdt de ouders/verzorgers inhoudelijk op de hoogte. Er is wekelijks 
overleg tussen leerkracht en de leerkrachtondersteuner, in samenwerking met de intern begeleider.  
 
Ontwikkelpunt. 
Er is een geschoolde rekencoördinator binnen de school.  
De rekencoördinator heeft nog geen passende opleiding gevolgd. 
 
Ambities. 
De rekencoördinator volgt een passende opleiding, zodat hij leerkrachten kan coachen, inspireren en ondersteunen 
op het gebied van rekenen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar 
schoolplan/jaarplan. 

Zie jaarplan. 
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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.  

 

Op de Barbaraschool werken wij met combinatiegroepen vanaf groep 5. Vanuit een klassikale situatie wordt op drie 
niveaus gewerkt om leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Het team heeft veel aandacht voor de 
cognitieve vakken en voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
 
De groepen 5 t/m 8 zijn grote groepen en binnen deze groepen zijn er veel zorgleerlingen. 
In groep 5 hebben wij één doublure, één leerling die vanuit de Bataviaschool is ingestroomd en enkele leerlingen 
die gedragsproblemen vertonen. In groep 6 zijn twee leerlingen die op een eigen leerlijn werken, één leerling is 
ingestroomd vanuit de Bataviaschool en vertoond daarnaast gedragsproblemen in de groep. Hierdoor kunnen wij 
geen leerlingen meer plaatsen in groep 5/6. 
 
De groep 7/8 bestaat uit 27 leerlingen. Waarvan twee leerlingen op het gebied van rekenen op een eigen leerlijn 
rekenen. Door de grote van de groep en de leerlingen die op een eigen leerlijn werken kunnen wij geen leerlingen 
meer plaatsen in groep 7/8. 
 
De school is zich verder aan het ontwikkelen op het gebied van het “Opbrengst en handelingsgericht werken”. De 
school heeft een aanpak voor leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften op het gebied van leerachterstand 
en ontwikkelingshulpvragen.  Wij kunnen ons meer ontwikkelen als het gaat om  leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong/meer begaafde leerlingen.  
 
Voor dat een leerling eventueel wordt verwezen naar een andere basisschool of het S(B)O wordt eerst onderzocht 
of wij aan de hulpvraag van deze specifieke leerling kunnen voldoen. Wij realiseren ons dat wanneer leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte in de klas zit, het van belang is dat er een positief klimaat heerst in de groep en 
(andere) leerlingen/ouders/verzorgers kunnen accepteren dat er soms op een andere manier met een leerling 
wordt omgegaan. Indien vanuit onderzoek wordt gediagnosticeerd dat een leerling op een eigen leerlijn moet 
werken, nemen wij als professional hier het besluit in. Ouders hoeven geen toestemming te geven om een leerling 
op een eigen leerlijn te laten werken als wij als professionals zien dat dit nodig is voor een leerling en dit ook het 
advies is vanuit onderzoek. 
 
Op de Barbaraschool willen wij het recht om leerlingen te weigeren behouden als wij niet aan de behoefte van een 
leerling kunnen voldoen. Er wordt gekeken naar de volgende factoren: 
- Samenstelling van de huidige groep. 
- Mogelijkheden van de school, de groep en de leerkracht. 
- Aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte in de groep. 
 
Op de Barbaraschool zijn geen specifieke arrangementen voor kinderen met ondersteuningsbehoeften op fysiek 
en/of medisch gebied. Er zal per geval bekeken worden in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. 
 

De directeur en intern begeleider geven aan dat het van belang is dat de school haar grenzen en aanpak duidelijk 
beschrijft. Over alle aangemelde leerlingen wil de school eerst uitgebreid en uitvoerig geïnformeerd worden. De 
school vindt het belangrijk dat ouders van dagverblijven en peuterspeelzalen de verplichting hebben om bij 
aanmelding van de leerling te melden of de verwachting bestaat dat deze leerling extra zorg nodig gaat hebben.  
 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en al onze leerlingen recht te doen is de balans binnen de groep 
van groot belang; niet teveel kinderen in één groep die onevenredig of een soortgelijke problematiek laten zien. 
Soms heeft een leerling onevenredig veel extra aandacht van de leerkracht nodig, dat zij een te groot beslag op de 
leerkracht leggen. Ook komt het voor dat leerlingen de veiligheid in de groep ondermijnen. Daarnaast zijn er 
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leerlingen die dermate moeite hebben met het leren dat zij in het geheel niet meer mee kunnen doen aan het 
lesprogramma en de kans lopen geïsoleerd te raken in de groep. Als een groep vol is worden er geen nieuwe 
leerlingen aangenomen. Dit is afhankelijk van groepsgrootte en de extra zorg die er al in de groep is. Tot slot zien wij 
onze mogelijkheden begrensd door de mate waarin ouders/verzorgers in staat en bereid zijn als partners met ons 
samen te werken. 
 
Op de Barbaraschool kunnen wij leerlingen extra begeleiding/ondersteuning bieden, omdat er twee leerkracht 
ondersteuners werkzaam zijn. Voor deze leerlingen wordt een individueel handelingsplan of OPP opgesteld met 
doelen die in en bepaalde tijd behaald moeten worden. De leerkracht en leerkracht ondersteuner werken volgens 
dit plan. De ontwikkeling van de desbetreffende leerling wordt in ParnasSys genoteerd.  
 
Het gebouw wordt in fases gerenoveerd. Het gebouw is zodanig ingericht dat er een veilige omgeving is. Dat geldt 
voor alle lokalen en de gangen. De school beschikt over geschikte begeleidingsruimtes. 
 
De medewerkers van de school werken nauw samen met de ouders/verzorgers, de onderzoeker van Zien in de klas, 
de logopedist en de voorschool. Voor ouders/verzorgers worden themavonden georganiseerd om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten.  
De ouders/verzorgers zijn betrokken bij het ZBO.  
Het is voor de Barbaraschool wenselijk als de samenwerking met externe partners verder wordt uitgebreid in 
verband met de realisatie van passend onderwijs (bijv. NT2 – leerlingen en zij – instromers van andere scholen). In 
de toekomst blijft het onze ambitie om een school te zijn waar leerlingen die onderwijs op maat nodig hebben, 
welkom zijn. Voorwaarden hiervoor zijn dat er voldoende financiële middelen toegekend blijven worden en de 
leerlingen leerbaar zijn en vooruitgang boeken in hun prestaties. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


