
Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 

1. Gegevens van de school 

Basisschool De Polderhof 

Directie Karin Draisma 

Bestuur ASG / Arnica Derkink 

 

2. Visie: geef in kernwoorden de visie, missie en ambitie van de school weer met betrekking tot passend onderwijs, geef aan of de school een 

specifiek onderwijsconcept hanteert? Wat is het motto van de school? 

Missie 

De school is een leer- en leefgemeenschap waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. We ondersteunen kinderen in hun 

persoonlijkheidsontwikkeling en bieden kansen de juiste vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, te kunnen 

werken, en te ontwikkelen. Zij zijn de jonge mensen die samen de nabije toekomst vorm zullen geven. Een stevig fundament van basiskennis en 

basisvaardigheden is de voornaamste doelstelling van ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden ontwikkelen als 

communicatie, samenwerking en ICT-geletterdheid om straks goed te kunnen deelnemen aan het leven van de 21ste eeuw. De school heeft een 

onderwijsaanbod waar opbrengst- en handelingsgericht werken het uitgangspunt is. We werken systematisch op basis van een groepsoverzicht en met 

een duidelijke weekplanning waardoor we in staat zijn onze tijd effectief te benutten. We gaan uit van een basisaanbod, gericht op het behalen van de 

kerndoelen en referentieniveau 1S voor taal en rekenen. Wanneer de einddoelen van groep 8 voor een leerling niet haalbaar blijken te zijn, werken we 

met een ontwikkelingsperspectief. 

De Polderhof: Vreedzaam - Ambitieus – Verbindend – Betrokken  

  



Vreedzaam: 

De Polderhof is sinds 2016 een Vreedzame School. Het team heeft gezamenlijk een “grondwet” opgesteld met regels die we belangrijk vinden: 

We helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren. 

We lossen problemen en conflicten met elkaar op. 

We werken aan zelfcontrole en rust in de school. 

We zijn zorgzaam voor elkaar én onze omgeving, de klas, de school en  buiten. 

Je mag zijn wie je bent, niemand is meer of minder waard. 

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de 

school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. 

Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In de 

pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal: 

1. Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie 

2. Het creëren van een positieve sociale en morele norm 

3. Het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin. 

Op onze school werken we met leerling mediatoren. Dit zijn leerlingen die een training hebben gevolgd en andere leerlingen kunnen helpen met het 

oplossen van conflicten. Ook is er een leerlingenraad die onder begeleiding van een leerkracht meedenkt over verschillende onderwerpen. 

 

 

 



Ambitieus: 

Wij voelen het als een verplichting om het hoogst haalbare uit elke leerling te halen. Ons doel is elke leerling te laten groeien op zijn eigen niveau 

passende bij zijn of haar kwaliteiten. Er heerst op de Polderhof een opbrengstgerichte cultuur. Er wordt gewerkt met groepsplannen waarbij gekeken 

wordt naar een haalbaar en gedegen programma voor alle leerlingen, het didactisch handelen en de afstemming van het onderwijsleerproces op de 

verschillende behoeften van leerlingen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerkrachten en directeur te blijven managen op de 

opbrengsten. 

 

Verbindend: 

We zien ouders als partner om te komen tot een optimale ontwikkeling van alle leerlingen. We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de 

vorm van partnerschap tussen ouders en school.  Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en 

met elkaar samenwerken. Door een actieve inzet op contact tussen ouders en leerkracht en educatief partnerschap wordt de betrokkenheid van ouders 

bij de ontwikkeling van hun kind bevorderd. Het is belangrijk dat school aansluit bij wat de ouders zelf wensen, weten en kunnen. We willen een 

doorgaande lijn van school en thuis. 

 

Betrokken: 

Relatie, autonomie en competentie zijn voorwaarden om verantwoordelijk te zijn voor je voor het eigen leerproces.  

De Polderhof is van een educatieve instelling een belangrijke speler binnen het maatschappelijk veld geworden. Onderwijs maak je samen; de school, 

het kind, de ouder en de wijk. De Polderhof ontwikkelt zich naar een brede buurtschool waarbij het team met welzijnsorganisaties, jeugdhulp,  

kinderopvang en mogelijke andere partners samenwerkt met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. 

 

 

 



 

3. Beschrijving van de basisondersteuning  

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan lln in de lessen  

Basisondersteuning Op OBS de Polderhof werken we op basis van het convergente differentiatie model en de 7 uitgangspunten van 
Handelingsgericht werken. 
 
Het groepsoverzicht wordt 3x per jaar geactualiseerd en geeft richting aan het logboek wat onderdeel is van de  
weekplanning op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerlingen. In het logboek onderscheiden we 
kortdurende interventies en middel- en lange interventies. Doel is alle kinderen het basisaanbod te bieden op de volgende 
niveaus: 
• Instructieonafhankelijk 
• Instructiegevoelig 
• Instructieafhankelijk 
 
Indien blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de hulp die vanuit ondersteuningsniveau 1 wordt geboden wordt zal er 
een groeidocument aangemaakt om de onderwijsbehoeften en leerdoelen te omschrijven. In uitzonderlijke gevallen wordt 
een eigen leerlijn op basis van een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld i.s.m. een orthopedagoog/GZ-psycholoog, 
werkzaam bij Passend Onderwijs Almere. 
 
Door deze ondersteuning te bieden willen we de volgende doelen bereiken: 
• Tijdig signaleren en eventueel diagnosticeren 
• Tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling  
• Het aantal verwijzingen naar het Speciaal (basis)onderwijs terugbrengen 
• Kinderen rust en regelmaat bieden zodat zij zich veilig op school voelen 
 
Wie zijn binnen onze school de leerlingen die (extra) ondersteuning behoeven? 
• Leerlingen waarvoor we, in afstemming met ouders en eventueel hulpverlening, (extra) ondersteuning   
            noodzakelijk achten om er voor te zorgen dat deze leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
 

 



 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners.  

Alle leerlingen die uitvallen 
op dyslexie 
 
 
 

Verlengde instructie 
Extra tijd voor 
verwerkingsopdrachten of toetsen 
Verwerkingsopdrachten mondeling 
doen 
Werk verminderen 
Vergrote teksten 
Pre-teaching 
Sprint 
Leesmotivatie 

Connect lezen 
Ralfi lezen 
Toetsen op de computer maken 
Sprint 
Dyslexiespecialist 
 
 

Ouders 
IWAL 
RID (regionaal instituut voor dyslexie) 
PDIJ (pedagogische dienst IJsselgroep) 
POA (Passend Onderwijs Almere) 

 

 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen die uitvallen 
op dyscalculie 
 
 
 

Verlengde instructie 
Gebruik van materialen 
Eigen leerlijn voor rekenen indien 
nodig 
Werken in maatschrift indien nodig 
Werken in Rekenstart indien nodig 
Gebruik maken van de Passende 
Perspectieven 

Met Sprongen vooruit 
Pré teaching (indien mogelijk door OA) 
Re-teaching (indien mogelijk door OA) 
Rekenspecialist 

Ouders 
Regionaal instituut voor dyscalculie 
POA 
Bijzonder Jij 

 

  



 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen die uitvallen 
op gedrag/sociaal 
emotionele problematiek 
 
 
 

Aanpak volgens de visie van de 
vreedzame school 
Wiebelkussen 
Koptelefoon 

Sterk in de klas  
Zorgteam 
Leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel 
Intraverte 

Ouders 
Gastlessen groep 6/7/8 Social Media  
Oké op school 
Sterk in de wijk 
Orthopedagoog passend onderwijs 
Almere 
Intraverte 
Bijzonder Jij! 
Playing For Succes 

 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen die meer- of 
hoogbegaafd zijn 
 
 
 

Compacter aanbieden van de lesstof 
Verdieping / verrijkingsstof van de 
methode 
Sneller door de methode 
 

Inzetten computer 
Language Nut 
DHH (Digitaal Handelingsdossier 
Hoogbegaafdheid) 

POA 
Talentenlab 

 

 

 

 



Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen met 
leerachterstanden 
 
 
 

Doelen volgens eigen leerlijn 
Pré- en ré teaching 
Verminderen van werk 

Ondersteuning door onderwijsassistent 
Zorgteam 

Ouders 
Passend Onderwijs Almere 
Bijzonder jij 

 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen met lichte 
taal-spraakproblemen 
 
 
 

Pré- en ré teaching Ondersteuning door onderwijsassistent 
Leerkrachten hebben kennis van TOS 
TOS expert 

Ouders 
Ambulante ondersteuning TOS door 
ambulant begeleider Passend  (A&A 
traject) Onderwijs Almere 
Logopediste van de Praatmaatgroep in 
de school 
Kentalis 

 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning aan de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in de school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen. 
(ondersteuningsstructuur) 

Ondersteuning -expertise samen met 
partners. 

Alle leerlingen die 
anderstalig zijn 
 
 
 

Extra ondersteuning op taalaanbod. 
Leerling koppelen aan een sterk 
(talig) maatje. 
Verteltassen. 

NT2 specialist 
Toetsen op niveau 
languageNut 

Voorlees-express 
Sterk in de Wijk 

 

 



 

 

4. Arrangementen extra ondersteuning binnen onze school 

4A Beschrijving van de extra ondersteuning voor individuele leerlingen  

De Polderhof is één van de drie voorzieningen in Almere voor leerlingen met een medium TOS arrangement. Het onderwijs aan leerlingen met TOS is zo 

georganiseerd dat we inzetten op een stevige basis in de onderbouw. De leerlingen met TOS het onderwijs in de reguliere groep. Zij hebben een OPP en 

krijgen begeleiding van de onderwijsassistente. De begeleider onderwijs ondersteunt leerling en leerkracht. 

Voor de leerlingen met TOS is er een samenwerking met de Praatmaatgroep. Eén dag in de week verzorgt logopediste samen met de leerkracht 

groepslessen gericht op de communicatieve vaardigheden, de andere dag geeft ze individuele logopedische ondersteuning aan de leerlingen met TOS. De 

Praatmaatgroep  kan ook logopedie behandelingen verzorgen van  leerlingen uit de reguliere groepen op basis van een verwijzing door de huisarts 

Doelgroep Begeleiding en ondersteuning e de 
lln in de lessen (aandacht en tijd) 

Voorzieningen in school voor alle lln 
zowel in als buiten de lessen 
(ondersteuningsstructuur) 

Geboden ondersteuning -expertise 
samen met partners 

Alle leerlingen die ernstige taal-
spraakproblemen hebben 
 
 

Ondersteuning logopediste 
communicatieve vaardigheden 
 
Extra aandacht voor 
taalontwikkeling 
 
Leerkracht wordt ondersteund door 
de begeleider onderwijs cluster 2 

Ondersteuning door 
onderwijsassistent 
 
Logopedie in school 
 
Indien nodig gebruik Solo 
apparatuur 

Ouders 
Viertaal/Passend Onderwijs  
Almere  
 
Begeleider onderwijs cluster 2 
 
Externe logopediste 
Kentalis 
 
Samenwerking Omnibus en 
Spectrum, beide 
mediumvoorzieningen TOS 5x p/jr 

 



 

4B Is er binnen de school sprake van een groepsarrangement? 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning 
geef je de lln in de lessen? (aandacht 
en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de school 
voor alle lln zowel in als buiten de 
lessen? (ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden 
we samen met partners?  En wie zijn 
dat in jullie geval? 

Jonge leerlingen met TOS  
 
 

De leerkracht van deze groep heeft 
kennis van TOS en wordt 
ondersteund door de begeleider 
onderwijs cluster 2 van Passend 
Onderwijs Almere. 
Indien mogelijk gaan de leerlingen als 
ze daar aan toe zijn momenten of 
dagdelen integreren in de reguliere 
groepen. 
 
Er wordt wekelijks samen met de 
logopediste les gegeven op het 
gebied van de communicatieve 
redzaamheid. 
 

Zie boven Zie boven 

 

5. Grenzen van onze ondersteuning 

Grenzen van de school 

Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is belangrijk voor ons. De motivatie van leerlingen en ouders om hieraan bij te dragen is essentieel. Wij 

doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze mogelijkheden zijn echter niet oneindig. De klassensetting bij ons 

op school is regulier, waardoor de mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Leerlingen die door hun problematiek aangewezen zijn op onderwijs in 

kleine klassen of in de lessen dagelijks individuele begeleiding nodig hebben, passen niet op onze school.  



Wij hanteren de volgende uitgangspunten om te bepalen of een leerling bij ons op school past: 

- De leerling moet in een groep van 30 leerlingen, waarbinnen voortdurende individuele begeleiding onmogelijk is, zelfstandig kunnen functioneren. 

- De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig (onder therapeutische omgeving verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak 

waarbij niet het onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan structuur, behoefte aan specifieke 

pedagogisch‐sociale ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen). 

- De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het welzijn en de ontwikkeling van andere leerlingen. Op het moment 

dat dit het geval is zal ons protocol gewenst gedrag in werking gaan. 

- Leerlingen moeten volgens ons medisch protocol (medisch protocol ASG) ondersteund kunnen worden. Wanneer ouders het protocol niet ondertekenen, 

kan een leerling niet starten op onze school 

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling. Als een leerling meer ondersteuning 

nodig heeft dan de school kan bieden, wordt Passend Onderwijs Almere ingeschakeld en wordt er naar een andere reguliere school of school voor speciaal 

(basis)onderwijs gezocht, die deze zorg wel kan bieden. Wordt de leerling op een andere reguliere school geplaatst, dan gaat de zorgplicht over naar de 

nieuwe school. Als de Polderhof handelingsverlegen is en ouders geen medewerking verlenen aan onderzoek of verwijzing naar een andere school 

schakelen wij passend onderwijs in en doen we een zorgmelding bij Veilig Thuis omdat er ons inziens dan sprake is van een bedreigde ontwikkeling. 

 

 

6. Wat zijn op basis van de checklist basisondersteuning en de bij 2 geformuleerde ambitie met betrekking tot passend onderwijs jullie 

verbeterpunten met betrekking tot professionalisering docenten en overige medewerkers binnen de school en schoolontwikkeling? 

 

 


