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1.
Inleiding 
Inditschoolondersteuningsprofielwordtaangegevenwelkemogelijkhedenb.s.De
Klingerbergheeftvoordeondersteuningvanleerlingenmetspecifieke
onderwijsbehoeften,zowelophetniveauvandebasisondersteuning(deverdeling
vandemiddelenvanKerobei)alsdeextraondersteuning(middelenvanhet
samenwerkingsverbandpassendonderwijsNoord-Limburg).Het
schoolondersteuningsprofielisdebasisvoordeontwikkelingvan teamleidersen
leerkrachtenombeteromtekunnengaanmetverschillentussenleerlingeninde
diversegroepenopb.s.DeKlingerberg.Daarbijstaathethandelenvandeleerkracht
centraal. 

2.
Missie/Visie 
Wijwillenalsschooleenplekzijnwaarmensengraagzijnenwaarwehetmaximale
uitallemensenhalen. 
BasisschoolDeKlingerbergdraagtzorgvooreenveilige,voorbereideenontspannen
leeromgeving,waarbinnenleerlingenvanenmetelkaarkunnenlerenenwaarbij
iedereleerlinginprincipezijneigenindividueleleerlijnvolgtengebruikmaaktvan
meerderevormenvanlerenensamenwerken. 
“Verantwoordelijkheid”iseengezamenlijkgoedtussenleerling,leerkrachtenen
ouders,waarbijdeleerkrachtenvoornamelijkondersteunendenmotiverendzijn. 

● Weervareneen“aangenaampedagogischklimaat”:waareenrelatiefkleine
schoolgrootinkanzijn! 
● Daarbijwerkenwealsteamvanuiteen“professionelecultuur” 
● Het“multiculturelekarakter”vandeschoolmetca.25nationaliteitengeeft
dynamiek 
● Het“Zoneparc-idee”rondomschoolwatontwikkeldis:“sporten,spellenen
chillen”isuitnodigendenuitdagendenisdaarmeeeensterkconceptinonze
impulswijk 
● Wehandelenvanuithetprincipevan“erkendeongelijkheid” 
● Het“directeinstructiemodel”ispassendvooronzeleerlingen 
● Wewerkenregelmatig“groepsdoorbrekendinclusters” 
● Wegebruikenregelmatig“coöperatievewerkvormen”inonzelessen 

Dedoelendiewijnastreven 
BinnendeKlingerbergwordtopdeeersteplaatsonderwijsgegeven.Ditbetekent
vooronszeerdoelgerichtwerkenaanleer-enontwikkelingslijnenvanuitde
kerndoelen. 
Naastdied
 idactischedoelenwerkenwijopschoolaanp
 edagogischedoelen,
waarbijdebelangrijkstealsvolgtkunnenwordenomschreven: 
●
Werkenaaneenstevigeemotionelebasis;lerenomgaanmetemoties,het
ontwikkelenvaneenpositiefzelfbeeld.Eenwarmeenpositievebenadering
vanonzeleerlingenisdaarinessentieel,wewillenbenadrukkenwaar
kinderengoedinzijnenhenvandaaruithelpenzichteontwikkelen.
Emotioneelwelbevindenisvooronseengrootgoed. 
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●

Respectvoorelkaar;kinderenkrijgenderuimteomeigenkeuzeste
maken,mitsdiepassenbinnendestructuurvanonzeschool.Wie
gerespecteerdwordt,kanzelfooksnellerrespectvooranderenopbrengen. 
●
Webiedeneenveiligpedagogischklimaat.Hiermagjejezelfzijn.De
kinderenkomengraagnaarschool.Deleerkrachtenzijneringeschoold
omsameneenveiligpedagogischklimaattebieden.Welerenkinderenom
opeenrespectvollewijzeomtegaanmetanderen.Ditgeldtookvoor
ouders.Wenemenoudersaandevoorkantmeeindeontwikkelingvan
kinderenengrenzenoudersookaf.Wehebbenmetkinderen
gedragsafsprakengemaakt.Dezezijninallegroepenbekendenworden
regelmatigherhaald.Wezijndegedragsafspraken aanhetverdiepenen
verankeren. 
Onzeleerlingenzorgisinbelangrijkemateopbovenstaandegericht. 
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3.
Debasisondersteuning 
Uitgangspuntisdatelkeleerkrachtindebasisgoedinspeeltopde
ondersteuningsvragenvandeaanhemtoevertrouwdekinderenwaardoorhet
inzettenvanondersteuningopeenhogerniveaukanwordenvermeden. 
Deondersteuningsniveausstaanbeschreveninhetprotocolleerlingenzorgvande
school. 
AlsonderleggervoorditSOPgeldttevenshetdoordeStichtingKerobeivastgestelde
BestuursondersteuningsprofielBOP)2018-2019,versie17mei2018. 

3.1 Versterkenvanhetleerkrachthandelen 
Omdebasisondersteuningzogoedmogelijktekunnenrealiserenishetvanbelang
omhetleerkrachthandelenverderteversterkenzodatiedereleerkrachtinstaatisom
omtegaanmetverschillentussenkinderen. 

Hetdidactischleerkrachthandelenwordtverderversterktdoor: 
● gedifferentieerdwerkeno.a.middelshetopstellenenuitvoerenvan
groepsplannen.Deleerkrachtmaakteengroepsplanwaarinstaataangegeven
pervakgebiedwateenkindnodigheeft. 
● HGPDdenkenendoen 
● inzetKIJK! 
● inzetIKENKO 
Hetpedagogischleerkrachthandelenwordtverderversterktdoor: 
● Hetvoerenvankindgesprekken.Deleerkrachtenteamleidersvoeren
regelmatiggesprekkenmetkinderenoverhunfunctionerenenwelbevinden. 
● inzetKIJK! 
● inzetVISEON. 
● HGPDdenkenendoen.Incontactmetcollega’soverleerlingenzijnwesteeds
opzoeknaardekernvanhetprobleem,deverklaringervoorende
compenserendefactoren. 
Verderwordtergewerktaandealgeheleprofessioneleontwikkelingmiddelshet
cyclischvoerenvananalysegesprekken,ontwikkelgesprekken,bouwoverleggen,
klassenbezoekenenKerobeiwerkplaatsen.Bovendienwordtgebruikgemaaktvan
externeexpertiseindevormvaneenaantalBCOconsultatiesperjaar.Alsdecasus
ditvraagtsluitenerookexternedeskundigenaanzoals schoolarts,medewerkervan
BJZ,socialewijkteam,taalbrug. 

3.2 HGPD/HGA
ErisconstanteaandachtvoorhetversterkeninhetHGPD-denkenen–doen.HGA’s
zijneenbelangrijkonderdeelvanhetcyclischprocesvandeontwikkelingvankinden
leraar. 
Voor deuitwerkingvandedeelprotocollenvanHGPD/HGA/OPPverwijzenwenaar
hetprotocolleerlingenzorg. 

3.3 Doorgaandeontwikkelingslijn 
Demeesteleerlingenkunnenzonderproblemenhetnormaleschoolprogramma
doorlopen.Doorhetlerenwerkenmetgroepsplannenwordtermeerenmeerbewust
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omgegaanmetdeleerdoelenenleerlijnen.Hierdoorwordternietalleenvroeger
gesignaleerd,maarookhetleerkrachthandelenversterkthierdoor,alshetgaatom
bewustengedegengedifferentieerdaanbodopinstructie-enverwerkingsniveau.Er
zijnechteraltijdleerlingendienietgenoeghebbenaanhetgebruikelijkeprogramma.
Daarvoorkunnenverschillendeoorzakenzijn.Erkunnenemotionele-ofsocialeof
lichamelijkeproblemenzijn.Dezeontwikkelingwordtgevolgddoorde
observatiemethodeKIJK!Bijdegroepen1en2enmiddelsVISEONvoordegroepen
3t/m8.Bovendienhebbenweineengedragsprotocolbeschrevenhoetehandelen
alsgedrageenbelemmerendefactorisindeontwikkelingvanhetindividueleofde
groepwaarinhetfunctioneert.Opmotorischgebiedwordendeleerlingenvangroep
2gescreenddoordebewegingsconsulentvandegemeenteVenlo.Inalleandere
gevallenwordtopsignaalvandeleerkrachteenadviesafgegevenaandeoudersom
contacttezoekenmetdefysio-en/ofergotherapeut.Erzijneenergotherapeuten
logopedistopschoolaanwezigdieeenruimtehurenendaarkinderenbehandelen.
Doordatzijinonsgebouwgehuisvestzijnhebbenwijeennauwesamenwerkingen
kunnenwijadviesinwinnenoverhoetehandelenindegroep. 

De visie van onze school is erop gericht kinderen zo goed mogelijk te laten
ontwikkelen vanuit hun eigenleerbehoeften.Alsdatzoubetekenendatkinderenop
enig gebied versneld of vertraagd door de leerstof gaan, we hierop zullen
anticiperen. Ook dat gaat in samenspraak met de ouders. We stellen een
ontwikkelingsperspectiefopmetdaarinhetuitstroomniveau. 
Vanafmiddengroep6krijgendeleerlingeneenuitstroomperspectief. 

3.4 Groepsplannenenkindportfolio 
Voor de groepen 1-2 werken we met groepsplannen vanuit de ontwikkelingslijnen
vanKIJK. 
Ookvanafgroep3wordtvoordevakkenlezen,taalenrekenenvanuitdedagelijkse
onderwijspraktijkgewerktmetbehulpvangroepsplannen. 
Dit biedt de leerkrachten de mogelijkheid om de leerlingen op verschillende
instructieniveausdeleerstofaantebieden. 
Wewerkenhierbijookmiddelshetdirecteinstructiemodel. 
Dit biedt ons de mogelijkheid om leerlingen zoveel mogelijkaantesprekenophun
instructiebehoefte. 
Naastgroepsplannenwerkenweookmeteenkindportfolioomdekinderenmede
eigenaartemakenvanhuneigenontwikkeling. 

3.5 Begeleidingsmogelijkheden 
Elk kind is anders, de zorgbehoefte is dus kindgebonden. Dit maakt dat we elke
aanmelding apart zullen beoordelen om te bezien welke mogelijkheden en
onmogelijkheden onze school heeft om het kind te begeleiden. Ondanks het
individuele karakter van elke aanmelding zijn er een aantal algemene zaken
waarmee onze school rekening wil (of moet) houden die van belang zijn bij een
goedeafweging.Wezettenereenaantalopeenrijtje: 
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● centraalindeafwegingstaathetbelangvanhetkindendemogelijkhedenvan
deschool.Bijdiemogelijkhedenwordtookrekeninggehoudenmetdeandere
kinderenoponzeschool. 
● plaatsing moet meerwaarde bieden voor ontwikkeling van het kind ten
opzichte van plaatsing in de speciale school van het REC. Deze afweging
geschiedtinoverlegmetdeouders.Samenzullenweafwegenofplaatsingop
de basisschool voordelen biedt ten opzichte van plaatsing op een speciale
school. 
● door de plaatsing van een kind metspecialezorgbehoeftemagdeveiligheid
vanhetkindendeanderekinderenoponzeschoolnietingevaarkomen.We
willen immers voor alle kinderen die op onze schoolzijngeplaatsteenveilig
schoolklimaatbieden. 
● er kunnen zich gedurende de schoolloopbaan van een leerling met een
REC-indicatie omstandigheden voordoen, die ertoe leiden dat plaatsing op
onze school heroverwogen moet worden; bij een eventuele heroverweging
wordenambulantebegeleidingenoudersbetrokken. 
● de continuïteit van de begeleiding zoals omschreven in het handelingsplan
moetgewaarborgdzijn,bijvoorbeeld: 
o als de ambulante begeleiding door het REC om welke redendanook
niet volgens het handelingsplan kanwordenuitgevoerd,danisditvan
invloedopdebegeleidingsmogelijkheden. 
o de praktijk van het onderwijs in Nederland is dat groepen kinderente
maken hebben met wisselingen van leerkracht, bijvoorbeeld bij ziekte
en bij duobanen. Gecombineerd met de vervangingsproblemen
vanwege een tekort aan leraren kunnen ook dit factoren zijn die de
begeleidingsmogelijkheden van het kind beïnvloeden. Dit geldt zeker
als succesvolle begeleiding van het kind op de reguliere basisschool
afhangt van de continuïteit van de begeleiding dooreenvoorhetkind
herkenbarepersoonofstructuur. 
o de medewerking van de ouders is noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld
gewenst dat ouders goed bereikbaar zijn als er zich onverhoopt
problemenvoordoen. 
● vanafschooljaar2021-2022hebbenweeentaalklas(voorheenschakelklas)
waarzij-instromersdiedetaalnietsprekeneenplekkrijgen.Detaalklasis
bedoeldvoordeeersteopvangvanvluchtelingen-envreemdelingen
kinderen,kinderenvanarbeidsmigranteninbuitendewijkdeKlingerbergen
kinderenmetNederlandsalstweedetaal(NT2). 

Ditallesoverwegendmaaktdatwetegeneengrensaankunnenlopenwaarhetgaat
omhetbehoudenvaneenwerkbareenveiligesituatieindegroep. 
Webekijkendussteedsopnieuwwatweaankunnen(bieden). 
Bijaanmeldingvannieuweleerlingenwordtaandevoorkantsteedsnadrukkelijker
onderzochtofDeKlingerbergkanbiedenwathetbetreffendekindnodigheeft. 
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3.6 Socialeveiligheid 
Wemakengebruikvaneenweerbaarheidstrainingvoorgroep7en8.Verderzetten
wevoordegroepen3t/m8deSoemokaartenin,nietslechtscuratiefmaarook
preventief.Deonderbouwmaaktgebruikvandezogenaamde“Poppies”. 

Verderhebbenweeenaantalprotocollenopgestelddiedienstbaarzijnaande
socialeveiligheid,zoals: 
● Gedragsprotocol 
● Pestprotocol 
● Protocolkindermishandeling 
Vooreenvolledigoverzichtvanalleprotocollenverwijzenwenaarhet
Schoolveiligheidsplan,versie5oktober2015. 

3.7 Cyclischeprocessen 
De school geeftinhoudaancyclischeprocessenbinnendeleerlingenondersteuning
middels: 
● Groeps-/analysebesprekingen(3xperjaar).Hetbesprekenvandeleerlingen
meteenbijzondereonderwijsbehoefte,degroepsresultatenenindividuele
resultatenmetdegroepsleerkrachtenenhetdoenvanhandelingssuggesties. 
● HGPDbesprekingen 
● Schoolzelfevaluatien.a.v.resultatenvandeCITOtoetsen 
● Klassenconsultaties. 
● Coachenvanleerkrachten. 
● Ontwikkelgesprekkenwaarbijdethermometersalsonderleggerworden
gebruikt. 
● HGPDbesprekingenmetBCO,indienvanuitmaatwerknoodzakelijknetBJZ
enschoolarts 
● Deteamleiderbezoektregelmatigdepeuterspeelzaal.Zijbespreektmetde
locatieleidsterinhetzorgoverlegdepeuters,metalsonderleggerhet
VVE-locatieplan.Tevens zijner3xperschooljaarstudiemomententussende
leidstersvandePSZendeleerkrachtenvandegroepen1-2,inclusiefde
teamleiderendelocatieleider.Hierdoorwordtdeverbindingvoorschools
gelegdenkunnenwebijdeplaatsingvanhetkindingroep1beterafstemmen
opdebehoeftevanhetkind.Ditleidttoteenmeerevenwichtigeverdelingvan
leerlingenindekleutergroepen. 
● Hetstructureelvolgenvandesociaal-emotioneleontwikkelingvande
leerlingenmiddelsKIJK!enVISEON 
● Hettoepassenvanhetdyslexieprotocol 

3.8 Oudersalspartner 
We beschouwen ouders als volwaardig partner en betrekken hen vanaf het
allereerstemomentbijdeontwikkelingvanhunkind. 
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Wegaanuitvandedriehoek,kind,ouders,school.Alsdezedriehoekinevenwichtis
komtditdeontwikkelingvanhetkindtengoede.Wenemenoudersaandevoorkant
mee m.b.t. de ontwikkelingvanhetkind.Eengoede,openrelatiemet oudersstaat
daarbijcentraal.Zorgdelen,metalsdoelhetbestetehalenuithetkind. 

Webesprekenenevaluerenmetalleouders: 
● Rapporten/portfolio 
● IHP(individueelhandelingsplan) 
● OPP(ontwikkelingsperspectief) 
● CITOresultaten 

Vanuitdeverantwoordelijkheidvandeschool kunnenzichsituatiesvoordoenwaarbij
we kinderen met specifieke hulpvragen willen bespreken met externeinstantiesals
BCO zonder dat ouders daar toestemming voor hebben gegeven.Indezegevallen
kunnenkinderenanoniemwordeningebrachtenbesproken. 


4.
Deextraondersteuning 
4.1 Specifiekedeskundigheidbinnenschool 
● SociaalEmotioneleOntwikkeling 
● Moeilijkgedragbijkinderen 
● TaalOpvangnietaanspreekbarekinderen 
● Jongekind 
● Taalklas 

4.2 Scholencluster 
Vanafjanuari2014werkenwijineenbestuursoverstijgendscholenclustersamen.
Demeerwaardevoorsamenwerkingzienweinhet: 
● gezamenlijkformulerenvaneenpassendonderwijsaanbodvoorindividuele
kinderendieinBlerickopregulierbasisonderwijszijnaangewezen. 
● gezamenlijkgebruikvanschooloverstijgendeexpertise,bijvoorbeeldvanuit
eenexpertteam,metbijvoorbeelddeco-teacheren/ofambulantbegeleidster. 
B.s.DeKlingerbergmaaktbinnenKerobeideeluitvanclusterBlerick
Noord-Oost,samenmetb.s.Mikado,b.s.deRegenboog,b.s.TitusBrandsmaen
sbodeSchans. 
Mochthetopdeeneschoolnietlukken,dankunnenoudersduskiezenvooreen
thuisnabijalternatiefnaafwegingvanvoor-ennadelen,gekekennaardefunctie
vanhetschoolondersteuningsprofiel.Ookisereensamenwerkingmeto.b.s.de
HarlekijndienetalsonzeschoolindewijkKlingerbergligt. 

4.3 ExtraondersteuningKerobei 
VanuithetbestuurvanKerobeiiseenCommissieBovenschoolseOndersteuning
(CBO)actief. 
Dezecommissieheeftalstaakvragenvanschoolen/ofoudersmeeteonderzoeken
enteondersteunen.Hetgaathierbijomvragenals: 


Pagina8 

Schoolondersteuningsprofiel 

schooljaar2021-2022 



● AanvraagvanPreventieveAmbulanteBegeleiding(PAB)doordeambulante
dienstvanhetspeciaalonderwijs,cluster3en4. 
● Aanvraaginterneambulantebegeleidingvoormeer-enhoogbegaafde
leerlingen. 
● Eenconsultoverdemogelijkhedenvoor(verdere)begeleidinginhet
basisonderwijs(“overdeschoudermeekijken”;alleenmogelijkvoor
Kerobei-scholen). 
● Eenadviesoverdemogelijkhedenvoor(verdere)begeleidinginhet
basisonderwijs. 
● Eenbesluit(middelseenbeschikking)overdenoodzaakhetkindteplaatsen
opSboDeLingsofSboDeSchans. 
● Eenadviesbijaanvraagvanextramiddelenofplaatsinginhetspeciaal
onderwijs. 
● EenbesluitoverdetoelaatbaarheidtotExtralent. 

Ookalsdezorgvandereguliereschoolnietmeervoldoendeiskanereen
overlegmomentgevraagdwordenmetdeCBO;hetzogenaamdezorgloket.Hier
zullendanookvaakexterneadviseursaansluiten. 

BovendienkanelkeschoolbinnenKerobeigebruikmakenvandezogenaamde
co-teachers.D
 ezeondersteunenzowelhetkindalsdeleerkracht. 

4.4 Samenwerkingmetexternen 
Erzijndiverseexternedeskundigenwaarwijmeesamenwerken. 
● 5xperjaarhoudenweHGPDconsultatiesmeteenorthopedagogevanBCO,
leerkrachtenenouders,enafhankelijkvandespecifieke“vraag”mensen
vanuitanderedisciplinesbv.deschoolartsofeenmedewerkervanRubicon. 
● RegelmatigoverlegmetpeuterspeelzaalDuimelijntjeaangaandedeinvulling
vanVVE. 
● StudiemiddageninsamenwerkingmetBCOofandereexperts. 

4.5 Gezamenlijkeexpertise 
Wezijnonservanbewustdatweverantwoordelijkzijnvoorelkaarsontwikkeling.Op
schoolniveauisprofessioneelhandeleneenactiepunt. 
Vanuithetjaarplanzijnwerkgroepeningestelddievanuitdebeschrevendoelen
werken.Deresultatenhiervanwordengedeeldinhetteam. 
MetdeclusterscholenMikado,TitusBrandsmaenRegenboog/Schanswisselenwe
opMT-niveauexpertiseuit. 

4.6 Verwijzingen 
Indienschoolenouderssamenhetbelangzienvanverwijzingnaareenexterne
deskundigezalschooldezeaanmeldingookschriftelijkinhoudelijkondersteunen.Zie
daartoede“LeidraadVerwijzingen” vanKerobei.

4.7 Deonderwijsinspectie 
Hetmeestrecenteverslagvandeonderwijsinspectiedateertvan12januari2019. 
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OpbasisvandebevindingenuitdatinspectiebezoekisaandeKlingerberghet
basisarrangementtoegekend. 
Voordevolledigeinhoudvanhetinspectieverslagkanverwezenwordennaarde
school. 

4.9 Deeindopbrengsten 
Onzeeindopbrengstenzijnvoldoende.Wehebbeneenanalysegemaaktvande
eindtoets2021enalonzeLVStoetsen.Wenemensuccessenmeenaardetoekomst
enpassen‘goodpractice’daaruittoebijanderevakkenwaaronzeresultaten
tegenvallen.Wehebbenstreefnormenopgesteldomonzeambitieshoogtehouden
enzettenonzeopbrengstendaartegenaf.Opdeeindtoetswillenwederesultaten
voorrekenendekomendejarenomhoogbrengen.Daarvoorgaanweinallegroepen
inzettenoprekenen. 

5.
OverigegegevensDeKlingerberg 
5.1 Kengetallenbehorendebijhetschoolondersteuningsprofiel 
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