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1. Inleiding 
In dit School Ondersteuningsprofiel komt aan bod welke ondersteuning de Karel Eykman School kan 
bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. We schetsen de mogelijkheden 
die onze school heeft om passend onderwijs te bieden aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Nadere informatie over hoe het onderwijs op de Karel Eykman School 
georganiseerd is, is te vinden in onze schoolgids. Hoe de ondersteuning binnen het 
Samenwerkingsverband Amstelronde is georganiseerd, is te lezen in het Ondersteuningsplan 2020-
2024. 
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2. Basisondersteuning 
In deze paragraaf staat de basisondersteuning beschreven zoals die georganiseerd is voor alle 
leerlingen op onze school. Hierbij gaat het om het geheel van interventies die voor het overgrote 
deel van de leerlingen het onderwijsleerproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. 
 
Het eigenaarschap van de ondersteuning voor de leerling ligt bij de groepsleerkracht. Het grootste 
deel van de ondersteuning wordt door de groepsleerkracht zelf geboden in de vorm van directe 
feedback tijdens de les, extra instructie, begeleiding en werk op maat. De intern begeleider is 
coachend, adviserend en coördinerend betrokken en borgt de doorgaande lijn. Er zijn twee intern 
begeleiders aan de school verbonden (totaal 6 dagen). 
 
Hierbij maken we gebruik van onderwijs- en zorgaanbod dat wij zoveel zelf organiseren soms in 
samenwerking met onze externe zorgpartners. Ons streven is een brede basisondersteuning te 
bieden. Daarbij volgen we in onze ondersteuningsstructuur de principes van het handelingsgericht 
werken. 
o De onderwijsbehoeften1 van een leerling staan centraal: Omgaan met verschillen tussen 

leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling, werkhouding en taakgedrag, cognitief 
functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en lichamelijk functioneren. Wat heeft een kind 
nodig om een bepaald doel te bereiken? Welke begeleiding is wenselijk en haalbaar? 

o Positieve aspecten van de leerling, de ouder(s), leerkracht: Het vragen naar, observeren, 
benoemen en opschrijven van positieve, bevorderende kenmerken. 

o De werkwijze is systematisch en doelgericht: Welke zorgen of problemen ervaren leerkracht, 
kind en ouders? Wat gaat er goed? Wat willen we bereiken? Wat is ons doel? Welke oplossingen 
zijn er? Wat hebben we nodig om dat gestelde doel te bereiken? 

o Constructieve samenwerking/communicatie tussen leerkracht, intern begeleider, ouders, kind en 
externe begeleiders. School en ouders werken samen aan de ontwikkeling/begeleiding van de 
kinderen. De ouders/leerling zijn de ervaringsdeskundigen en de leerkracht is de 
onderwijsprofessional. Er wordt gewerkt vanuit verbinding en ieders mening doet ertoe! 
Afspraken worden vastgelegd in het leerlingdossier en eventueel in een groeidocument of 
Individueel Ontwikkelings Plan. 

 
2.1 Leren  
o De ontwikkeling van jonge leerlingen in de groepen 1 en 2 volgen middels observaties op de 

leerlijnen: motoriek, rekenen, taal, spel en sociaal. Vanaf groep 3 werken we met 
methodetoetsen en met het Cito Leerlingvolgsysteem. De leerkrachten analyseren de resultaten 
en stellen een plan van aanpak op. Welk gedifferentieerd aanbod een leerling nodig heeft, wordt 
vastgelegd in het groepsoverzicht. 

o We organiseren ons onderwijs middels klassenmanagementafspraken: instructietafel, teken 
uitgestelde aandacht, time-timer en servicerondjes. In de groepen 5 tot en met 8 maken de 
leerlingen gebruik van een tablet. 

o We gebruiken methodes die differentiatie bieden op drie niveaus en daarnaast hebben we op de 
kernvakken een talentlijn ontwikkeld. De leerkracht en de leerkrachtondersteuner geven aan 
kleine groepjes gedifferentieerde instructie.  

o Het computergestuurde leesinterventieprogramma Bouw! zetten we in voor leerlingen uit de 
groepen 2-3-4. Deze aanpak werkt zoveel mogelijk preventief om de problemen met 
leesachterstanden te voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 
Ouders, leerkrachtondersteuners en oudere leerlingen zijn de tutor. 

 
1 De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om 

een volgende stap te kunnen maken in het eigen proces van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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o Intensieve leesbegeleiding voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 op wordt gegeven door de 
remedial teacher. Deze begeleiding wordt planmatig gegeven middels een individueel 
handelingsplan. We volgen daarbij het landelijk dyslexieprotocol. Bij de vraag of er sprake zou 
kunnen zijn van ernstige dyslexie, dient school in samenspraak met ouders een aanvraag in bij de 
gemeente Amstelveen, voor een beschikking tot diagnostisch onderzoek en behandeling. Ouders 
kunnen zelf een behandelaar kiezen. In school biedt ONL van 1801 Jeugd&OnderwijsAdvies een 
dag per week behandeling. 

o De remedial teacher geeft rekenbegeleiding aan leerlingen die losgekoppeld zijn van het 
groepsprogramma of die een zogenaamd dyscalculietraject volgen. Voordat we zo’n beslissing in 
samenspraak met ouders nemen, is een intelligentie-onderzoek en een aanvullend 
rekenonderzoek gewenst. 

o In de groepen 1, 3 en 5 nemen we de zogenaamde Quickscan van het Digitaal 
Handelingsprotocol voor Hoogbegaafdheid af. De begaafdheidsspecialist is betrokken bij de 
begeleidingstrajecten van individuele leerlingen om samen met de leerkracht het talentaanbod 
in de groep vorm te geven. Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong of een 
hoogbegaafdheidsprofiel wordt daarnaast een aantal uur per week in een flexgroep 
verrijkingsonderwijs geboden. 

o Bij leerlingen waarbij we stagnatie in de leerontwikkeling zien, vragen we samen met ouders een 
handelingsgericht onderzoek aan bij 1801 Jeugd&OnderwijsAdvies. 

o Voor leerlingen met een ernstige rekenachterstand vragen we 1801 Jeugd&OnderwijsAdvies een 
rekenonderzoek af te nemen. Eventueel wordt een dyscalculietraject ingezet. De remedial 
teacher en de leerkrachtondersteuner begeleiden deze leerlingen een aantal momenten per 
week buiten de groep. 

 
2.2 Pedagogisch klimaat, gedrag en werkhouding 
o De KES hanteert voor de hele school de methode Kwink voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

en daaraan gekoppeld de methode Trefwoord voor het levensbeschouwelijk onderwijs. 
Communicatie naar ouders over Kwink gaat middels ouderbrieven en de zogenaamde 
koelkastposter. Twee leerkrachten zijn opgeleid als Kwinkcoach. 

o Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 de observatielijst voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling in. We maken gebruik van de observatielijsten van ZIEN! De 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen deze vragenlijsten ook over zichzelf in.  

o Aan het begin van het schooljaar worden samen met de leerlingen, klassenafspraken opgesteld. 
Er zijn vijf schoolregels die in elke groep zichtbaar zijn op een poster.  

o De afspraken omtrent gewenst gedrag en hoe we omgaan met pesten, zijn vastgelegd in het 
Pestprotocol (zie website). 

o Voor hulpvragen betreffende jonge leerlingen werken we, uiteraard na toestemming van ouders, 
samen met ‘t Kabouterhuis. Wekelijks is de ambulant begeleider beschikbaar voor observatie, 
consultatie, gesprekken en advies.  

o De kinderoefentherapeut (in company) kan de prikkelverwerking in kaart brengen en met 
ouders, leerlingen en leerkrachten in gesprek over wat prettig werkt in de klas voor deze leerling. 

o Voor leerlingen die daar baat bij hebben is er de mogelijkheid deel te nemen aan een sociale 
vaardigheidstraining gegeven door trainers van Altra. Deze Rots- en watertraining organiseren 
we voor leerlingen uit de groepen 5 en 6. 

o De Adviseur Passend Onderwijs van Expertise Centrum Orion schakelen we in bij vragen over een 
leerling betreffende concentratie, werkhouding en gedrag. Dit kan zijn in de vorm van een 
klassenconsultatie, observatie, coaching leerkracht of consultatie intern begeleider, maar ook 
voor kortdurende leerlingbegeleiding.  

o Soms zijn we genoodzaakt om voor een enkele leerling time-out afspraken te maken die we 
vastleggen in een gedragsplan. 
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2.3 Fysiek 
o Vakleerkrachten gym geven gymlessen aan alle groepen. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit twee 

keer per week. Voor de groepen 1 en 2 is het één keer per week bij de vakleerkracht en één keer 
bij de eigen leerkracht in een speellokaal. 

o De GGD voert twee keer in de schoolloopbaan van een leerling een Periodiek Geneeskundig 
Onderzoek uit (5-jarigen en 10-jarigen). 

o De logopedist van 1801 Jeugd&OnderwijsAdvies kan op verzoek leerlingen screenen op het 
gebied van de taal- en spraakontwikkeling. Ook kan er een uitgebreid taalonderzoek worden 
afgenomen.  

o Na toestemming van ouders, leggen we waar nodig, contact met een behandelend logopedist of 
fysiotherapeut. 

o Op maandag en woensdag is een kinderoefentherapeut in school (in company) om leerlingen te 
behandelen op het gebied van fijne motoriek, grove motoriek en prikkelverwerking. 

 
2.4 Gezin 
o De Jeugdhulpverlener van de gemeente Amstelveen is een dagdeel per week beschikbaar voor 

gesprekken met ouders en/of leerkrachten. Iedere donderdag is zij van 9.00 - 11.00 uur op school 
aanwezig. Zij kan ook een huisbezoek afleggen of in overleg met ouders een verwijzingsadvies 
geven.  

o Voor opvoedadvies kunnen ouders contact opnemen met SEZO-opvoedhulp. 
o De organisatie Buurtgezinnen is beschikbaar daar waar gezinnen extra ondersteuning nodig 

hebben vanuit praktisch oogpunt, wordt een match gezocht. 
o Het Sociaal team is aan zet als er ondersteuning op meerdere terreinen binnen het gezin nodig is. 
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3 Extra ondersteuning 
Wanneer door ouders en/of school is besloten dat de basisondersteuning onvoldoende blijkt te zijn, 
en een stap naar extra ondersteuning noodzakelijk is, dan wordt een ondersteuningsteam (OT) 
samengesteld. Het OT bestaat in ieder geval uit: ouders/verzorgers, de leerkracht, intern begeleider 
en de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband Amstelronde. Eventueel kunnen andere 
betrokkenen rondom de leerling aansluiten. In het digitale groeidocument wordt voorafgaand aan 
het eerste OT de hulpvraag, de bevorderende en belemmerende factoren beschreven en gedeeld 
met ouders en de onderwijsspecialist. Alle deelnemers aan het OT onderzoeken gezamenlijk de 
ondersteuningsbehoeften en zoeken naar een passende oplossing.  

 
Uitkomst van het OT kan zijn: de brede basis is aan zet of extra ondersteuning inzetten. Bij extra 
ondersteuning wordt besloten tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). De 
extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van een arrangement. Dit kan variëren van licht 
en tijdelijk tot intensief en langdurend of structureel van aard. Volgens de uitgangspunten van 
Amstelronde zal de extra ondersteuning zo thuisnabij mogelijk plaatsvinden. Dat kan in de vorm van 
extra hulp voor de leerling en/of leraar in de eigen school of door samenwerking met het 
gespecialiseerd onderwijs, waarbij de leerling gedeeltelijk of tijdelijk onderwijs krijgt op het speciaal 
(basis)onderwijs. 

 
We zetten een arrangement in voor leerlingen: 

o Die een afwijkend onderwijsprogramma volgen; 
o Waarvoor afwijkende onderwijstijd noodzakelijk is;  
o Met ernstige leer- en of gedragsproblemen;  
o Met een taalontwikkelingsstoornis die ambulante begeleiding ontvangen; 

 
Wanneer sprake is van een meer structurele aard wordt in het OT bepaald of het voor de leerling 
meer passend is om naar het gespecialiseerd onderwijs te gaan. Criteria die meegenomen worden 
om tot een keuze te komen zijn: welbevinden van de leerling, ontwikkeling van de leerling, 
ondersteuning van ouders en van school, samenwerking en relatie tussen school-ouders-leerling.  
 
  



School Ondersteuningsprofiel – Karel Eykman School –  pagina 8 van 11 

 

 
 
 
 
4 Samenwerking 
De volgende samenwerkingen zijn belangrijk met het oog op passend onderwijs: 
 
o Met ouders: School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: het welzijn van de 

kinderen. Wij beschouwen de ouders van onze leerlingen als onze educatieve partners, 
gelijkwaardig, ieder met een eigen verantwoordelijkheid en samen verantwoordelijk voor 
onderwijs en opvoeding. Wij gaan uit van een betekenisvolle samenwerking die gebaseerd is op 
vertrouwen, respect en transparantie.  

o Met Samenwerkingsverband Amstelronde: De adjunct-directeur en intern begeleider zijn 
aanwezig bij het kernoverleg. De intern begeleiders nemen deel aan het IB-netwerk en aan de 
intervisiebijeenkomsten. Daar volgen we de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, denken 
we mee met elkaar en leren we van elkaar. Hier vindt ook afstemming met het speciaal 
basisonderwijs plaats. De onderwijsspecialist denkt mee en adviseert over de extra 
ondersteuning aan leerlingen in het Ondersteuningsteam. 

o Verder is de samenwerking met onze externe partners van groot belang vanwege de specifieke 
expertise: 
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Instantie Wat Wanneer en hoe 

Altra Rots- en Watertraining. 
Leerlingen groep 5-6 

Op hulpvraag van school en ouders. 
Bekostiging door school. 

Jeugdhulp  
gemeente Amstelveen 

Intakegesprek, observatie en 
huisbezoek.  
Toeleiding tot Jeugdhulp. 

Donderdagmorgen in school. 
Op afspraak. Hulpvraag van ouders. 
Perspectiefplan. 

GGD:  
Jeugdarts 

Consult, gesprek met ouders. 
Consultatiegesprek. 

Op hulpvraag van ouders en school. 

GGD: 
jeugdverpleegkundigen 

Periodiek Geneeskundig 
Onderzoek. 

5-jarigen en 10-jarigen. 
Digitale vragenlijst en gesprek 
ouders. 
Consult school. 

Leerplichtambtenaar 
gemeente Amstelveen 

Consultatie met IB. 
Gesprek met ouders. 

Op hulpvraag van school of ouders. 

Kinderoefentherapie  Onderzoek en behandeling 
leerlingen. 

Op hulpvraag van ouders en school. 
Bekostiging zorgverzekering. 
Ma. en wo. in school. In company. 

MOC ‘t Kabouterhuis: 
Ambulant begeleider 

Coaching leerkracht. 
Observatie leerling. 
Oudergesprek. 

Jonge kind, groep 1-2. 
4 uur per twee weken. 
Op hulpvraag van school en ouders. 
Bekostiging door school. 

Expertise Centrum 
Orion: Adviseur Passend 
Onderwijs 

Coaching leerkracht.  
Leerlingbegeleiding.  
Oudergesprek en OT. 
Arrangement. 

Op hulpvraag van school.  
Via toegekende strippen. 
Arrangement op kosten van school. 

OnderwijsAdvies: 
Basis GGZ 
www.1801.nl 

Leerlingbegeleiding. 

Evt. onderzoek 
In school; in company. 
Op verwijzing van arts. 

Samenwerkingsverband 
Amstelronde: 
onderwijsspecialist 
www.amstelronde.nl  

Ondersteuningsteam. 
Oudergesprek. 
Consultatie. 

Op hulpvraag van school en ouders. 
Op afspraak. 

1801 
Jeugd&OnderwijsAdvies 
Psycholoog 

Leerlingonderzoek. 
Adviesgesprek ouders/ school. 
Consultatie. 

Op hulpvraag van school en ouders. 
Bekostiging door school. 

1801 
Jeugd&OnderwijsAdvies 
logopedist 

Logopedische screening. 
Taalonderzoek. 
Adviesgesprek ouders/school. 

Op hulpvraag van school en ouders. 
Bekostiging door school. 

Viertaal: 
Ambulant begeleider 

Leerlingbegeleiding 
Taalontwikkelings Stoornissen. 

Op indicatie. Arrangement. 
Maandag- en vrijdagmorgen in 
school. 

Jeugdhulp  
gemeente Amstelveen 

Aanvraag diagnostiek en 
behandeling Ernstige Dyslexie. 

Op aanvraag volgens landelijk 
dyslexieprotocol. 

1801 
Jeugd&OnderwijsAdvies 

Behandeling Ernstige Dyslexie. Dinsdag in school; in company. 
Op verwijzing via Jeugdhulp. 

  

http://www.1801.nl/
http://www.amstelronde.nl/
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5 Grenzen 
Vanuit de praktijk hebben we gemerkt dat er ook grenzen zijn aan onze mogelijkheden om kinderen 
passend onderwijs te bieden.  
o De groepsgrootte op de KES is gemiddeld 28 leerlingen en aan een groep is één leerkracht 

verbonden en een dag per week een leerkrachtondersteuner.  Soms concluderen we dat een 
enkele leerling beter tot zijn recht komt in een kleinere groep zoals het speciaal basisonderwijs of 
het speciaal onderwijs deze hanteert. 

o Kinderen met ernstige gedragsproblemen: kinderen die de grenzen dermate overschrijden, 
waarbij de veiligheid van kinderen en personeel in het geding is. Bij ernstig grensoverschrijdend 
gedrag gaan de groep en de leerkracht, vóór het individuele kind.  

o Kinderen met fysieke en medische problemen: Onze school heeft geen adequaat aanbod voor 
dove en blinde kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen vragen een 
dermate specifieke ondersteuning, waar onze school en ons schoolgebouw onvoldoende toe 
uitgerust is. 
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6 Ambitie en actiepunten passend onderwijs 
De Karel Eykman School heeft een grote ambitie om passend onderwijs te bieden en een brede 
basisondersteuning te organiseren. Het percentage uitstroom naar het speciaal basisonderwijs en 
het speciaal onderwijs is laag. 
 
In schooljaar ‘21-’22 richten we onze aandacht op de volgende gebieden: 

o Dit schooljaar zijn veel nieuwe leerkrachten ingestroomd. Een aandachtspunt is het borgen 
van eerder opgedane expertise en good-practice, met aandacht voor het handelen van 
leerkrachten naar de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen.  

o De leerkracht is eigenaar bij de afstemming op de onderwijsbehoeften van de leerling. 
o Het borgen van een goed pedagogisch klimaat aan de hand van de ingevoerde methode 

Kwink en het inzetten van de Kwink-coach. 
o Implementatie van een nieuw observatiesysteem sociaal emotionele ontwikkeling (groep 3-

8): ZIEN! 
o Ambulante tijd voor gedragsspecialist. 

o Implementatie nieuw volgsysteem kleuters (Leerlijnen Jonge Kind,ParnasSys), groep 1-2 

o In samenwerking met de scholen van Amstelronde bespreken van de basis- en extra 
ondersteuning die iedere school biedt. Daaraan gekoppeld kritisch bekijken van de criteria 
voor welke leerlingen je een OPP opstelt. Een nieuw format OPP opstellen dat voldoet aan de 
wettelijke eisen. 

o Implementatie van de nieuwe WIG5 rekenmethode. 
o Aanstellen van een nieuwe rekencoördinator en het samenstellen van een leerteam. 
o Begaafdheid en talentontwikkeling: Invoer van het Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid, met een Quickscan op groepsniveau in de groepen 1, 3 en 5. 
o Aanstellen van een nieuwe taalcoördinator Niet-Nederlandstalige leerlingen en het 

samenstellen van een leerteam.  
 
 


