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Inleiding Kindcentrumondersteuningsprofiel Kindcentrum De Bakelaar

In de kindcentrumgids, het kindcentrumplan en de joorplannen van het kindcentrum støøt uitgebreid beschreven woør ons kíndcentrum v oor staal wdt

onze doelstellîngen zijn en wøt wii onze kinderen te bieden hebben.

Dit is het kìndcentrumondersteuningsproliet van Kindcentrum De Bakelaar. Webeschrijven in dit profiel speciliek de mogeliikheden van ons kîndcentrum

om kìnderen te ondersteunen bij opvang en onderwijs. AIIe kindcentra werken continu øon optimole zorg en hegeleiding voor de kinderen. Dit

ondersteuningsplanlaatzienhoede ondercteuningsstructuurvan onskindcentrumis georgøniseerd.We werken planmatig omte kunnen voldoenøøn de

ondersteuningsbehoeften von de kinderen op ons kíndcentrum. Het ondersteuningsproliel is dus ook een ontwikkeldocument dat elk iaar biigesteld en

aangevuld wordt.

tn dit profiet willen we oongeven hoe de huþllgondersteuning eruitziet, welke ambities we hebben voor de toekomst en waar onze grenzen van zorg

liggen.

We schrÍjven het KîndcentrumOndersteunìngsProfîel nîet ølleen vanuít de verplìchting van het Samenwerkingsverband om een ondersteuningsproliel te

schrijven, moar voorol vdnuit het uitgøngspunt dat we als kindcentrum zelf zicht willen hebhen op de eigen ontwikkeling en de ambities die we als

kindcentrum willen stellen voor kinderen die extro ondercteuning nodig hebhen.

In het ondersteuningsprofiel is de interne en externe ondersteuning beschrøten die ons kindcentrum biedt op de volgende gebieden:

o Sociaøl emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning
Andersteuning met betrekking tot (faat)angst teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep, contdct nome, onderhouden

von contact en aangdon van relaties, invoelen van emoties, overactief, impulsief, naor binnen of naar buiten gericht gedrag.

o Leerenontwikkelîngsondercteuning
Ondersteuning met betrekking tot intelligentie, leerachterstønd, ontwikkelingsvragen, taolhulpvrogen, ontwikkelingsvoorsprong, dyslexie,

dyscalculie, taal-, lees- en rekenproblematieken, ionge kind'

. Fysîeken medische ondercteuning
Ondersteuning met betrekking tot gehoor, zicht, sprøok en motoriek

o ZelÍstøndigheîd en zelfredzaamheid ondersteuning
Ondersteuning met betrekking tot zelfstandig werken, zelfredzoomheid, structureren, inzicht en concentrotie.

Basisondersteun¡ng

In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we de basisondersteuning en extra ondersteunîng die op ons kindcentrum geboden kan worden:



De bøsisondercteuning von het kindcentrum is het ondersteuningsøønbod dot structureel beschikboør is voor of binnen het kindcentrum.

De bøsisondersteuning laat een ondersteuningsstructuur zien waordoor duidelijk is hoe preventieve en curotieve interventies voor of binnen het

ki n d centru m besch i kbø a r zii n.

Extra ondersteun¡ng

De extra ondersteuning Ís de ondersteuning die extrø geboden kan worden naast de bøsisondersteuning die het kindcentrum bîedt:

o Extro ondersteuning door gehruik te maken vøn bovenschoolse expert¡sg zoøls het Expenisecentrum van St¡chting GOO, NT2 onderwiis stîchting

G OO, ped ø g og i sch coøch, ged røg stra i n i ng, enz.

t Expertise van dndere kindcentra vøn stichting GOO, onderlinge samenwerking.

c Ambulant begeleiders bijvoorheeld cluster 2 spraak-taal begeleiding of cluster 3 SSOE.

. Zorgondersteuners door het kindcentrum ingekocht zodls hijvoorbeeld logopedisl fysiotheropeut, speltherøpeut, ergotherapeut.

o Zorgondersteuners door ouders ingezet zodls hijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, speltherøpeut, ergotherapeut-

ln dit ondercteuníngsprofiel wordt de bosisondersteunina en de extro ondercteuninø van het kindcentrum beschreven.

Stichting GOO - Samenwerkingsverband Helmond Peelland 30-08

Kindcentrum De Bakelaar is onderdeel vøn Stichting GOO samen voor opvang en onderwijs. De stichting bestaot uit dertien kindcenÛa en viif opvang

locaties. D¡t KOp wordt gebruikt voor het bestuursondercteuningsprofiel, het BOP. In het BOP wordt de informatie uit de

kindcentrumondersteunÍngsprolîelen vøn elk kindcentrum en de ondersteuning op GOO nivedu gecombineerd. Dit geeft het beeld vøn de specilieke

mogetijkheden, grenzen, ambities en ontwikkelingen op bestuursniveau. Voor uitgebreide ínformøtie zie de wehsite: www-stichtinasoo.nl

St¡chting GOO vdlt onder SamenWerkingsVerband Helmond-Peelldnd 3&08. De missie van het SWV is voor íeder kind een possend, thuîsnabii, integraal

en hantlelíngsgerichtonderwijsondersteunings- en zorgøønbod. In het ondercteuningspløn 2078-2022van het íWV staat de ontwikkeling en de ømbities

van het SWV beschreven. Voor uitgebreide informøtie zie de website: www.po.swv-peelland.nl

AMBITIES STICHTING GOO SAMEN VOOR OPVANG EN ONDERWIJS
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We tonen lef en creëren uitdaging. We bieden een toekomstgericht en passend oonbod voor opvang, zorg, opvoeding en onderwijs. We hebben oog voor

individuete talentenvan kinderen en medewerkers.Weverleggen onze grenzen in het belang von kinderen. GOO loat kinderen en medewerkers groeien met
vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden, met olle ruimte voor hun eigenheid.

VERBINDING

We versterken het potentieel van kinderen én van medewerkers door ons te verbinden aøn elkaar, de organisotie en onze klanten. Samen bouwen we oon

kindcentra waarin kinderen en medewerkers ruimte en uitdoging ervoren om te leren en ontw¡kkelen. We nemen onze verantwoordeliikheid met en voor

elkaor. Door elkaor te ondersteunen worden we samen sterker en bieden we kinderen (en ouders) één vertrouwde, veilige en uitdagende plek met
pe rso o n lij ke o o n d a cht.

NIEUWSGIERIG

We z'tjn oprecht nieuwsgierig: we dagen ieder kind uit om zich op een eigen manier te ontwikkelen; we ondersteunen ieder kind om spelenderwiis te leren'

Dat mookt ons ook leergierig, zodot we kinderen helpen zich voor te bereiden op een leven lang leren in een continu veranderende wereld- We ziin mede-

opvoeders die kinderen begeleiden om bij te dragen oon de samenleving woarin duurzoamheid en verontwoordeliikheid nemen centraol stoon' Op bosis van

deze waarden is vervolgens gekeken welke ombities cruciaol zijn om de continuiteit von de kindcentra te waorborgen, om werkplezier te garonderen voor

alle medewerkers en o^ du dòeten te realiseren die samenhangen met onze gemeenschappelijke visie en kernopdracht. Met ondere woorden: woor gaan we

onze energie oP richten?

Passend onderwiis en passende opvang



Stichting GOO heeft de opdracht om possende opvong en possend onderwijs vorm te geven. Dot betekent dot elk kind zich kon ontwikkelen op bosis von

tolenten en mogelijkheden. Stichting GOO getooft in de versmelting van opvong en onderwijs. Zo realiseren we een doorlopende leerliin van 0tot 1j ioar,
waarbij de ontwikkeling van elk kind in elke leeftijdsfase wordt gezien en gestimuleerd.

Opvang en onderw'tjs z'rjn onlosmaketijk met elkoor verbonden en van even groot belang. De ontwikkeling van een kind stort nìet bii de stort van het

onderw'tjs, moar ol bij de geboorte waor de opvang ol een grote b'tjdroge køn leveren aan de ontwikkeling von het kind. Verbinding von o pvang en onderwiis

is de basis van het bieden van passende opvong, zorg en onderwiis.

tn de opdracht van pøssend Onderwijs tigt de.uitdaging om elk kind te kunnen laten ontwikkelen. Stichting GOO heeft het streven om elk kind te laten

ontwikkelen en een possende plek te bieden binnen de stichting. Etk kindcentrum zal zich moeten ontwikkelen om aon de opdracht te voldoen. ln het KOP

beschrijven we de basisondersteuning en extro ondersteuning voor opvang en onderwijs.

Omschrijving van het kindcentrum

Kindcentrum De Bakelaar staat in hetcentrumvan hetdorp Bakel. Bakel had op l januari 20226031inwoners. ln hetdorp isookeen openbare basisschool, De Kleine

Kapitein; waarmee wij contact onderhouden. Vanaf 1 ãugustus 2015 is De Bakelaar een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 ja ar. Onderwijs en opvang werken steeds

nau\¡/er samen. Wij werken vanuit de Katholieke grondslag, maar alle kinderen zijn welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond. W e zijn

gehuisvest in een gebouw aan de Schoolstraat, nab¡j het centrum van Bakel.

KC De Bakelaar is een kindcentrum met ongeveer 350 leerlingen waarvan L0 homogene groepen en 5 combinatiegroepen, vier groepen L-2, en één groep 7-8. Het team van

KCDeBakelaarbestaatuitongeveer43personen.Hetgaathierbij omdeclusterdirecteur,éénkindcentrumleider, éénadjunctopvangenéénadjunctonderwijs. Erzijn

twee intern-begeleiders, één administratief medewerkster, één conciërge en een hoogbegaafdheidspecialist. De overige werknemers zijn leer krachten of pedagogisch

medewerkers (met hun eigen specialisaties)'

De kinderen komenvoornamelijkuit Bakel. Opbasisvan gemeenteprognosesisde verwachtingdat het leerlingenaantal de komende jaren nogietszal stijgen.

Het motto van ons kindcentrum is'sømen onderéén hoedje met oandochtvoorhoofd, hort en handen'.

onze visie, missie en kernwaarden sluiten aan bij de volgende uitgangspunten.

Binnen kindcentrum de Bakelaar maken wij de kinderen bewust van zijn of haar eigen ontwikkeling. ledereen is uniek. We leren kinderen hoe ze kún nen denken, niet hoe

ze móeten denken. Kinderen leren bij ons om te leren.

Speerpunten schooliaar 2022-2023
¡ Vervolg op de teamontwikkeling waarbij vooral een open communicatie en professionalisering centraal zullen staan in combinati e met het visie-herijkingstraject.



a Het nieuw te vormen MT met één kindcentrumreider en h^/ee adjuncten zar zich verder ontwikkelen' Daarnaast is de rol van de intern begeleider binnen de

Bakelaar in ontwikkeling. Het belangrijkste doel hierbij richt zich altijd op de handelingsbekwaamheid van collega's en daard oor op het welbevinden van de

kinderen. Dit koppelen we aan de cyclus opbrengstge;icht passende opvang en onderwijs'
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De inrichting van de ondersteuningsstructuur is vastgelegd in de cyclus passend opbrengstgericht onderwijs.

De schoolverlaters in 2079,2020,2021 en 2022 stroomden uit naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs
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De beschrijving op de verschillende niveaus is nog in ontwikkeling. Dit schooljaar willen we het schema zorgstructuur KC de Bakelaar integreren met de

ondersteuningsroute die ontwikkelt is binnen sticht¡ng GOO.

Zorgstructuur KC

De Eakelaar
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Rekencoördinator, leescoördinator, taalcoördinator, pest coördinator, hoogbegaafdhe idsspecialist,

ged ragsdesku ndige

2 intern begeleiders: opvang t/m groep 3, groep 4 mSenBSO

Cluste rdirecte ur, kindce ntru m le ide r, adj u nct opvang, adj u nct onderwijs

12

3M

'1.4

25

Administratief medewe rker, conciërge, vrijwillige rs

3

78

3

95

Coördi natoren specifiek vakgebied

lnterne begeleiding

MT leden

Aantal groepen onderwijs

Aantal kinderen onderwijs

Pedagogisch medewe rke rs

Onderwijsgevend personeel

Onderwijsonde rste une nd pe rsone el

Basisondersteuning

Aantal groepen dagopvang/peuterwerk

Aantal ki nderen dagopvang/peuterwerk

Aantal groepen naschoolse opvang

Aantal kinderen naschoolse opvang



Extra ondersteuning binnen het kindcentrum

Orthopedagoog vanuit KC Petrus Donders
NT-2 specialist vanuit de gemeente
Pedagogisch coach voor de opvang
Expertise SBO KC Petrus Donders: Bouw lezen

Expertise van medewerkers: anti-pestcoördinator, taakspel, rekenen, lezen, hoogbegaafdheid,
gedrag, babyspecialist, VVE, Focus PO, vertrouwenspersoon, Matrix, Rots en Water, Read en Write,
Bouw ! lezen, tech nie k, autismespecialist.

Edux, Focus PO, Marant, logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut, ergotherapeut, wijkagent, GGD,

dorpsondersteuner, Negen beweegcoach, LEV groep, consultatiebureau, voortgezet onderw'tjs.

Opvoedondersteuner Gemee nte Gemert-Bakel

Cluster 2 op aanvraag consultatie en advies

Expertisece ntrum Stichti ng G OO

Expertises Stichting GOO

Same nwe rki ngspartne rs

CJG

Ambulant begeleiders
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We volgen hierin het pedagogisch beleidsplan, waarin VVE is opgenomen.

Elke zes tot zeven weken is er een ander thema en dit wordt uiteengezet in verschillende kleine

activiteiten die worden uitgevoerd door de pedagogische medewerkers in kleine groepen' Er

wordtgewerkt metde methode Uk en Puk en met thema's die aansluiten bij de thema's van het

s. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkelinonderwi

Uitleg hoe de an ln ezet wordt.
'Methode' gericht op een rode draad van de sociaal emotionele ontwikkeling binnen het hele

kindcentrum. Na iedere vakantie volgt er een themadag of themaweek. ln een 3-jarige cyclus

komen de volgende thema's aan bod: B-Yourself / B-Positive / B-Respectfull/ B-Safe/ B-Together

/ B-Happy. Alle medewerkers krijgen dan een uitgewerkt programma wat ze hun groep uit gaan

voeren. Er zitten ook groep overstijgende oefeningen bij.

Ook is er een werkgroep (Bakelse Boost) opgericht, waarin de andere school en verschillende

verenigingen binnen Bakel zitten, om een gemeenschappelijk draagvlak te krijgen.

B-Good is
L. Preve ntief (voorwaarde lij k e n gee n antipestprogramma)
2.Structureel (geborgd in rooster en visie/beleid)
3. Effectief (vaste evaluatie mom e nte n )

Pedagogisch medewerkers

VVE

Programma B-Good

Basisondersteuning Opvang

Ond ersteu ninq benoeme n

:i :' t'1

:.- ,.. .:- : -, -)



hoe de IN ezet wordt.
Zorgen voor een nog betere overdracht naar de basisschool.

Zorgen voor een nog betere warme overdracht naar de basisschoo

vanuit opvang naar onderwijs. VVE nog meer integreren en eigen maken bij de pedagogisch

medewerkers.

I en zorg voor doorgaande lijn

Structureel va menten ren in de us onderwijs.e

omenten indien nodOPO, ove
etc.Onderzoeken, consu ltatie

ib voln ovepree ku u r

B-GoodOndersteuni
Expertisecentrum binnen Stichting GOO, met een gedragsspecialist, orthopedagogen en

logopedisten

lnzetbaar op aanvraag: video interactie begeleiding, observeren, gespreken en persoonlijke tips

aan pedagogisch medewerkers.

hoe de ondersteunin wordt.
Overle nten indien nod Meekijken op de

Om de 2 maanden vindt er een overleg plaats over zorgleerlingen met CJG, GGD, orthopedagoog
expertiseteam, kindcentrumleider en lB. Het is wenselijk dat ouders en de mentor deelnemen

aan dit overleg. lB-ers zorgen voor een agenda en voor verslaglegging van de ge maakte

van ouders.Hiervoor is toestemmi

onderhoudt om zo een veilige omgeving te creëren voor het kind. De groepen worden bemand
door vast medewerkers. Ook zijn er maximaal drie vaste gezichten per kind op de groep.

Kinderen worden jaarl'rjks besproken vanuit de observatiemethode KIJK!,

Ophulpvraagwanneerdeontwikkelingopbepaaldegebiedenvraagtomextraondersteun¡ng. De

observatiemethode Kijk! wordt hierb'rj gebruikt. Kindbespreking is een vast onderdeelvan het
groepsoverleg.

Meekijken op de groep

Doorgaande lijn

Expert groep VVE

s OPO

Wonderwoordenwinkel

Kentalis
Logopedie

Team Begeleiding

benoemenOndersteunin

O n d ersteu ning b enoeme n

Consultatiebureau
ZorgAdviesTeam

lntern begeleider

Pedagogisch coach vanuit GOO



Herijking KIJK! registratie in afstemming met de andere kindcentra binnen stichting GOO

Basisondersteuni ng Onde rwiis

Uitleg hoe de ondersteuning ingezet wordt.
'Methode' gericht op een rode draad van de sociaal emotionele ontwikkeling binnen het hele

kindcentrum. Na iedere vakantie volgt er een themadag of themaweek. ln een 3-jarige cyclus

komen de volgende thema's aan bod: B-Yourself / B-Positive / B-Respectf ul/ B-Safe/ B-Together /
B-Happy. Alle medewerkers kr'rjgen dan een uitgewerkt programma wat ze hun groep uit gaan

voeren. Er zitten ook groep overstijgende oefeningen bij.

Ook is er een werkgroep (Bakelse Boost) opgericht, waarin de andere school en verschillende

verenigingen binnen Bakel zitten.
B-Good is
L. Preve ntief (voorwaarde lij k en gee n antipestprogramma)
2.structureel (geborgd in rooster en visie/beleid)
3. Effectief (vaste evaluatie mome nten)

ln principe wordt in elke groep Taakspel gespeeld. We hebben twee Taakspelcoördinatoren. 7i¡

gaan observaties binnen de groepen doen en gaan met de medewerkers in gesprek over hoe

Taa aan te kken binnen hun groep.

Methode Leefstijldie wekelijks binnen de groep op het programma staat en verweven is met het

mma van B-Good. Wordt bruikt als bronnenboek.

Leerl n en medewerkers kunnen a d een beroe doen o de vertrouwens rsoon

Signaleringsinstrument om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen, dit wordt 2-jaarlijks

I zet.
De lb-ers en unct o hebben e in en denken hier in alle e en in mee

lnschakelen indien

Contact indien nod

Er is een anti-pest coördinator opgeleid binnen het kindcentrum, deze persoon int rod ucee rt

zichzelf b'rj de start van het schooljaaren is voorouders, kinderen en leerkrachten bekend en kan

kke k benaderd worden

Lee rlingvolgsysteem j onge kind

O n d e rsteu n in g be n o e m e n

Programma B-Good

Taakspel

Leefstijl

Vertrouwenspersoon
KIJK! en Scol

Ervaringsd eskundige gedrag

Meldpunt kindermishandeling

Veilig Thuis



Om de week heeft de kindcentrumleider overleg met de intern begeleider, waarin de zorg wordt
gemonitord. De stand van zaken van de actieplannen op gebied van zorg wordt besproken,
nieuws vanuit GOO en/of lB-netwerk, actualiteiten en leerlingbespreking indien nodig.

Daarnaast is er een groot overleg waarbü clusterdirecteur, teamleiders en lB-ers aansluiten.
Alle leerkrachten hebben 3 keer per jaar groepsbespreking met lB. Twee keer per jaarvindt

tijdens een studiedag onderwijs een schoolbespreking plaats.

Extra onderste uning Onde rwijs

lJitleg hoe de ondersteuning ingezet wordt
Klasse(n)Kracht met RESPECTvooT de klas is een systemische aanpak om het
groepsvormingsproces bij de 'moeilijke' groep positief te beïnvloeden. ln groepen waar zorg ligt

wordt d it in samenwerking met medewerke rs van TB u itgevoerd. Dit gebeurt altijd in overleg met

de lB-er.
Rots en Water is een psychofysieketraining ontwikkeld voor het onderwijs (PO, VO, SO en MBO).

Het richt zich op de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het

voorkomen en aanpakke n van peste n, wee rbaarheid e n se ksueel gewe ld. ln overleg met de lB-e r

kan er een trainin van 10 lessen in een n worden.
Een breed inzetbare coachingsinterventie bij emotionele en cognitieve problemen. ln ove rleg met

de lB-er kan een kind of medewerker worden

Om de2 maandenvindtereenoverlegplaatsoverzorgleerlingen metCJG, GGD, orthopedagoog

expertiseteam, kindcentrumleideren lB. Het is wenselijk dat ouders en leerkrachten deelnemen

aan dit overleg. lB-ers zorgen voor een agenda en voor verslaglegging van de gemaakte

n. Hiervoor is toestemmi nod van ouders

Het Samenwerkingsverband (SWV) Helmond - Pee lland PO heeft meerdere arrangementen die

met name preventief worden ingezet. Een goede afstemmingvan wederzijdse mogelijkheden en

beslissingsbevoegdheden tussen onderwijs en jeugdzorg is essentieelvoor een soepeltraject. Bij

het KANSloverleg gaan onderwijs en gemeenten rondom complexe casuistiek op een

gelijkwaardig niveau met elkaar om tafel om afspraken te maken, zodat kind en ouder gericht

gehol en worden en zo vroe k kansen boden worden

Zij hebben de ik- en sorry boodschap en het ballonprogramma in het B-Good programma

verweven
Expertisecentrum binnen Stichting GOO, met een gedragsspecia

n

list, orthopedagoge n en

Zorgoverleg

G roe psbespre king /schoolbespreking

O n d ersteu n in g b e n oe m e n

Klasse(n)kracht

Rots en Water

MatriX coaching

ZorgAdviesTeam

KANSloverleg

Wonderwoordenwinkel

Team Begeleiding



Leerkrachten voeren structureel kindgesprekken in groep 1
leerkrachten hierin geprofessionaliseerd worden, er heerst nu nog te veel onbekendheid over
(vooral het inhoudelijke stuk).

breed)Meer verdie ook stichtingericht op coachi

Aanpasse 2022 SWV Helmond-Peellandontwikkelen naar norm basisondersteun
t/m 8. Ook een ambitie is dat

lJitleg hoe de ondersteuning ingezet wordt.
Standaard 10 lessen in groep 4 als basis en l-0 lessen in groep 6 als verdieping inzetten. Daarnaast

in de bovenbouw naar behoeften van de groep.

Verdieping opvang en onderbouw, om preventief te kunnen gaa n werken
Verdieping/verbreding Bakelse Boost binnen de gemeen

uitgebouwd gaat worde n, dat er meer samenwe rking binnen de gemeenschap gaat plaatsvinde n

op sociaal emotioneel gebied. Het wordt nog niet gedragen door het dorp, nog veel

schap. Ambitie dat dit nog meer

onbekendheid

Kindere n die structu reel en

iting ntmeerson;reednkreedanetmnkemanennkunsluaaofntactconeeG

Wanneer een kind structureel en constant 1 o 1be leidin nod heeft

roblematiek te divers wordt meervoudige roblematiek) wanneer middelen en e rtise tekortdoen.Als de

G re n ze n m. b.t. socio a I e m otio n ele o ntw ikkelin teuninen

Als een kind iek eld bruikt t n medewerke en andere kinderen

ressiviteit van een kindn met deHoe om te
Als de veiligheid van het kind of r komt op school.no in

Hoe om te n als een kind zich t s niet veilig voelt

Als een kind het onde voor zichzelf, de groe verstoort, dat de leerkracht en les meer kan vene

Rots en Water

Sociaal emotioneel/gedrag
B-Good

Veiligheidsplan inclusief pestprotocol

Kindgesprekken

MatriX

Basis en extra ondersteuning Onderuvijs - Ambities van het kindcentrum

O n d ersteu ning be no eme n

Voorbeelden vdn grenzen gericht op:
Relotie volwossenen-kind, kinderen onderling, specifieke of complexe sociaol emotionele problematieken, plek in de groep, mamenten buiten de groep,

leerboorheid op gedrog, welbevinden, externaliserend gedrog, ìnternaliserend gedrag, veíligheíd, afhankeliikheid van volwassenen, wederziids

vertrouwen.

motione le ontwi kkeli ng e n gedragsondersteuni ngGrenzen aan ondersteuning Opvang en onderwijs m.b.t. sociaal-e





Onde rzoeken, consu ltatie etc.

Om de 2 maanden vindt er een overleg plaats over zorgleerlingen met CJG, GGD, orthope

expertiseteam, kindcentrumleideren lB. Het is wenselijkdatouders en de mentordeelnemen aan dit

overleg. lB-erszorgenvooreen agenda en voorverslagleggingvan de gemaakte afspraken. Hiervoor

dagoog

nodig van ouders.is toestemmi

Er wordt gewerkt aan doorgaande lijnen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van

groepen L en 2 hebben overleg over de verwerking van de thema's zodat deze aansluiten op elkaar

Er is voor ieder kind een warme overdracht naar de basisschool.

de

lnzetbaarop aanvraag: video interactie begeleiding, observeren, gespreken en persoonlijke tips aan

edagogisch medewe rke rs

Op hulpvraag wanneer de ontwikkeling op bepaalde gebieden vraagt om extra on

observatiemethode Kijkl wordt hierbij gebruikt. Kindbespreking is een vast onderdeelvan het

groepsoverleg.

dersteuning. De

ken op deMeek

We volgen hierin het pedagogisch beleidsplan, waarin VVE is opgenomen'
Elke zes tot zeven weken is er een ander thema en dit wordt uiteengezet in verschillende kleine

activiteiten die worden uitgevoerd door de pedagogische medewerkers in kleine groepen. Er wordt
gewerktmetde methode Uken Puken metthema'sdie aansluiten bij de thema's van het onderwijs.

Basisondersteuning Opvang

benoemen hoe de on wordt

Hierin wordt ook aandacht besteed aan de leerontwikke

Onders

VVE

Ke nta lis

deOverl

Extra ondersteuning Opvang

pkenomenten indien nodig. Mee
wordthoe de on

Consultatiebureau
benoemenOnders

ZorgAdviesTeam

Thema's afstemmen met de basisscholen

Pedagogisch coach

lntern Begeleider

t:' :t



Structu re e I vastge legde ove rlegmome nten integre re n in de cyclus on d e rwij s

Herijking Kijk! registratie in afstemming met de andere kindcentra binnen stichting GOO

lJitleg hoe de ondersteuning ingezet wordt
De leerkracht heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen

een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen.
1. lnterpersoonlijke competentie: Leidinggeven en zorgen voor een goede omgang met en

tussen leerlingen.
2. Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van

persoonl'rjke, sociale en morele ontwikkeling. Ook het bevorderen van de ontwikkeling tot
ee n ze lfstandig e n ve rantwoo rde l'rj k pe rsoon.

3. Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en

bevorderen van het leren, analyseren van leerstof en toetsgegevens vervolgens hier
planmatig naar handelen.

4. Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte

sfeer en structuur in de leeromgeving.
5. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van

collega's; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.

6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie

onderhouden met ouders en overige instellingen.

7 . Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en

de profession e le kwalite it van d e be roe psu itoef e ling staat voornins. Professionele ontwikke

lnloopspreekuur, overleg ib volgens cyclus OPO, overlegmomenten indien nodig.

Uitleq hoe de ondersteuning ingezet wordt
Gerichte sportlessen kunnen aanbieden op niveau.
Zorgen voor een nog betere overdracht naar de basisschool

Zorgen voor een nog betere warme overdracht naar de basisschool en zorg voor doorgaande lijn

vanuit opvang naar onderwijs. VVE nog meer integreren en eigen maken bij de pedagogisch

medewerkers.
Cyclus OPO

Leerlingvolgsysteem jonge kind

Basisonderste uni ng Onde rwijs

O n d ersteu n ing beno eme n

Klassenmanage me nt

Logopedie

O n d e rsteu n in g b en oe m e n

Peuter- BSO sport ondersteuning
Doorgaande lijn

Expert groep VVE

.^- ,', i .: -tr 
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groei in professionaliteit. Professionaliteit is het kenmerk van een goede leerkracht die over
competenties beschikt zoals een goede interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijk en

didactische competentie, competent in samenwerking met collega's en omgeving en

competent in reflectie en ontwikkeling.
8. De leerkracht hanteert op een consequente manier concrete, functionele en door de

kinderen gedragen regels en afspraken.
9. De leerkracht gebruikt organisatievormen, leer- middelen en materialen die leer- doelen en

activiteite n onde rste u ne n.

10. De leerkracht houdt een planning aan die bij de kinderen bekend is en gaat adequaat om met
trjd.

Dvslexie, rekenen, hoogbegaafdheid etc.

Extra ondersteuning Onderwijs

Uitles hoe de ondersteuning ingezet wordt
De kinderen uit de bovenbouw begeleiden de kinderen uit groep 2t/m 4 die voor dit programma in

aanmerking komen. Dit gebeurt twee keer per week 15 minuten onder toezicht van een

onderwijsassistente. Het toetsen van de kinderen wordt gedaan door de onderwijsassistente
Ouders oefenen thuis met hun kind ook twee keer in de week met dit programma.

Wordt ingezet voor kinderen met dyslexie/nt2.
Wekelijks werkt de hoogbegaafdheidsspecialist met kinderen uit de Mindklas. Daarnaast ondersteunt

z de leerkrachten met behul van b rbeeld DHH en indien nod voor de materialen

Twee keerin de week, een halve dag, komtereen NT-2 specia list, gesubsidieerd vanuit de gemeente

Zij werkt met de kinderen, in overleg met de leerkrachten, ondersteunt de leerkrachten en zorgt

indien nodig voor materialen

ln overleg met de leerkracht ondersteunt een onderwijsassiste nt/ ambulante leerkracht binnen de

groep. Een extra leerkracht komt l- keer in de week in de combinat¡egroep. ln overleg met de

leerkracht van die groep ondersteunt zij de groep. Dit kan ondersteunend, remediërend, pré-

instructie en werkdrukverla nd n

Een orthopedagoog van Marant werkt wekelijks met b'rj hen gediagnosticeerde leerlingen.

Deze kinderen mogen ook gebruik maken van compenserende/dispenserende middelen zoals

ve meer d read & write. Dit is veruverkt in een be leidin lan

Toe lichting protocolle n

O n d ersteu nin g be n oe m e n

Leesprogramma Bouw

Read en Write
Mindklas

NT-2 ondersteuning

Onderwijsonde rste u ning

Dyslexie begeleiding



ln groep 6 wordt typeles aangeboden, deels op school, deels thuis

Georganiseerde muzieklessen binnen de groep met meer diepgang. Of leerkrachten met deze

expertise inzetten.
Extra handen in de klas.

Basis en extra ondersteuning Onderwijs - Ambities van het kindcentrum

Uitleq hoe de ondersteuning ingezet wordt.
Aanpassen/ontwikkelen naar norm basisondersteuning 2022 SWV Helmond-Peelland

Aanpassen/ontwikkelen naar norm basisondersteuning 2022 SWV Helmond-Peelland

Aanpassen/ontwikkelen naar norm basisondersteuning 2022 SWV Helmond-Peelland

Leerkrachten voeren structureel kindgesprekken met als doel dat kinderen deelgenoot maken van

hun Iee roces.

Rekenspecialisten school: ontwikkelen kijkwijzer, formuleren doelen met betrekking tot het

rekentraject, monitoren en houden de klassenconsultaties en de feedbackgesprekken met de

lee rkrachte n ect mentatie en n nieuwe methode be leiden

Gericht op het vakinhoudelijk leesonderwijs, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van de

schoolbibliotheek, Kinde rboeke nwee med eid en lees romotie

Screening motoriek en ondersteunen van leerkrachten bij het vormgeven van bewegingsonderwijs.

En het opleiden van untor s rtcoaches

Zaakvakken, burgerschap, digitale geletterdheid, mediawijsheid aanspreekpuñt en ve rdieping.

voorbeeld rles.

Korte nen hiertussen

Samen met het hele onderwijsteam ontw ikkelen van onderwijsplannen op meerdere vakgebieden

doorontwikkelen rekenen, in combinatie met visieontwikkelin en taalonde

Typevaardigheid

Vervolg muziekimpuls

Onderwiisonderste u ne rs

O n d erste u n ing be noe m e n

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol ernstige reken-wiskunde proble men

Protocol voor kinderen met een moeilijk lerend

cognitief ontwikkelingspotentieel
Kindgesprekken

Re ke ncoördinator

Leescoördinator verdie ping

Sportcoach verdiePing

Coördinatoren/expertise op mee rdere

vakgebieden
Muzieklessen voor medewerkers
GZ-psycholoog binnen de stichting

Focus PO/Edux/rekenspecialist TB
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Kinderen met down-svndroom; per kind in kaart brengen, eventueel met proefperiode in opvang en groep 1-2

Welzün van het kind; als het kind geen succeservaringen meer op kan doen

Tiidsinvestering die je in een individuele leerling moet steken.

Peute raak- en taalachterstand



Onderzoeken, consultatie, etc.

lnloopspreekuur, overleg ib volgens cyclus OPO, overlegmomenten ¡n dien nodig.

expertiseteam,kindcentrumleiderenlB. Hetiswenselijkdatoudersendementordeelnemenaandit
overleg. lB-ers zorgen voor een agenda en voor verslaglegging van de gemaakte afspraken. Hiervoor

van ouders.is toestemmin

Extra ondersteuning OPvang

ingezet wordt.Uitleg hoe de ondersteunin
ken op de groeMeekenten indien nod

rgleerlingen met CJG, GGD, orthopedagoogOm de 2 maanden vindt er een overleg plaats over zo

benoemenOndersteunin
Overle

ZorgAdviesTeam
Consultatiebureau

Er wordt gewerkt aan doorgaande lijnen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de

groepen 1 en 2 hebben overleg over de verwerking van de thema's zodat deze aansluiten op elkaar

Er is voor ieder kind een warme overdracht naar de basisschool.

lnzetbaarop aanvraag: video interactie begeleiding, observeren, gespreken en persoonlijke tips aan

ch medewerkersped

Op hulpvraag wanneer de ontwikkeling op bepaalde gebieden vraagt om extra ondersteunlng. De

observatiemethode Kijkl wordt hierbij gebruikt. Kindbespreking is een vast onderdeelvan het
groepsoverleg.

eMee ken op de

Uitleq hoe de ondersteuning ingezet wordt.
We volgen hierin het pedagogisch beleídsplan, waarin VVE is opgenomen.
Elke zes tot zeven weken is er een ander thema en dit wordt uiteengezet in verschillende kleine

activiteiten die worden uitgevoerd door de pedagogische medewerkers in kleine groepen. Erwordt
gewerkt met de methode U k en Puk en met thema's die aansluiten bij de thema's van het onderwijs.

Hierin wordt ook aandacht besteed aan de fysieke en motorische ontwikkelin

Ke ntalis

Logopedie

Thema's afstemmen met de basisscholen

Pedagogisch coach

lntern Begeleider

ngopvangBasisondersteun

Ondersteu nin g benoe m e n

VVE
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Medische handel n die zet moeten worden.

Meervoud handica
Kinderen die niet zelf naar het toilet kunnen door bv. een broken been. Moet eventueel zelfstand het invalidetoilet kunneno

Grenzen m.b.t. fysieke en medische ontwikkelin
Dove kinderen níet slechthorend)

niet slechtziendBlinde kinderen

Grenzen aan ondersteuning Opvang en onderwijs m.b.t. fysieke en medische ondersteuning

s in verzorgen en behqndelen, ontwikkelingsbelosting door fysieke en medische ontwikkelíng, inzet extra ond ersteuningOndersteuningsgren
Voorbeelden van grenzen gericht op:



Om de 2 maanden vindt er een overleg plaats over zorgleerlingen met CJG, GGD, o

expertiseteam, kindcentrumleideren lB. Het is wenselij k dat ouders en de mentor dee lnemen aan dit
rthopedagoog

Er wordt gewerkt aan doorgaande lijnen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de

groepen L en 2 hebben overleg over de verwerking van de thema's zodat deze aansluiten op elkaar

Er is voor ieder kind een warme overdracht naar de basisschool.

lnzetbaarop aanvraag: video interactie begeleiding, observeren, gespreken en persoonlijke tips aan

dagogisch medewerkers
Op hulpvraag wanneer de ontwikkeling op bepaalde gebieden vraagt om extra ondersteuning. De

observatiemethode KIJK! wordt hierb'rj gebruikt. Kindbespreking is een vast onderdeelvan het
groepsoverleg.

eMeek deken

Uitleg hoe de ondersteuning ingezet wordt
Dagritmekaarten hangen op de groep voor visualisatie, dag verloop en routines.

We volgen hierin het pedagogisch beleidsplan, waarin VVE is opgenomen.
Elke zes tot zeven weken is er een ander thema en dit wordt uiteengezet in verschillende kleine

activiteiten die worden uitgevoerd door de pedagogische medewerkers in kleine groepen. Er wordt
gewerkt met de methode U k e n P u k e n met the ma's die aansluite n bij de the ma's van het onderwijs,

Hierin wordt ook aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid

ZorgAdviesTeam

Overlegmomenten indien nodig. Meekijken op de groep. Doorsturen van ouders naar

Extra ondersteuning OPvang

n VVEconsultatie bu reau. Aanvra

hoe de ondersteuning ingezet wordtOndersteu n ing benoeme n

Consultatiebureau

Thema's afstemmen met de basisscholen

Pedagogisch coach

lntern Begeleider

Basisondersteuning Opvang

O n d erste u n in g b e noe m e n

Pictogrammen
VVE



ln groep 1-2 wordt gewerkt met een digitaal keuzebord. Daarnaast werken kinderen van groep

een extra takenkaart. Wanneer kinderen klaarzijn met deze takenkaart is er ook de mogelijkheid om

taken te kiezen uit een pluskast met extra verrijking. ln groep 3 wordt een takenbord van de methode

Veilig Leren Lezen gebruikt en wordt 4 keer per week in circuitvorm gewerkt. Vanaf groep 4 wordt er

gestart met een weektaak. Dit wordt opgebouwd per leerjaar. Daarnaast werken verschillende

2 met

n l- keer in de week in circuitvorm
Een paar keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om ideeën en ontwikkelingen te bespreken

voor het Kindcentrum

ki KIJK! ratie in afstemm met de andere kindcentra binnen stichtin GOO

Uitles hoe de ondersteuning ingezet wordt
Elke p heeft het mma van de d een bord wee n

ln na elke p wordt Taaks 3 keer r week eld.

ln de school zijn meerdere aparte werkplekken waar kinderen rustig kunnen (samen- )werken. Denk

reekkamers en aula.sdeaan ohie

Uitleq hoe de ondersteuning inqezet wordt.
lnrichten zodat passende opvang toegankelijker wordt, bijvoorbeeld prikkelarme hoeken

Ouders betrekken bij het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind

voor een nog betere overdracht naar de basisschool.

Zorgen voor een nog betere warme overdracht naar de basisschool en zorg voor doorgaande lijn

vanuit opvang naar ondenruijs. VVE nog meer integreren en eigen maken bij de pedagogisch

medewerkers.
Structu re e I vastge legde ove rlegmome nte n integre re n in de cyclus ond e rwij s.

overleg. lB-ers zorgen voor een agenda en voor verslaglegging van de gemaakte afspraken. Hiervoor
is toestemming nodig van ouders

Onderzoeken, consultatie, etc.
lnloopspreekuur, overleg ib volgens cyclus OPO, overlegmomenten indien nodie.

Extra

Wee ktaak/ta ke n bord/circu it

Leerlingenraad

Cyclus OPO

Leerlingvolgsysteem jonge kind
Basisonderste un¡ ng Onde ruiis

Ond ersteu nin g b e noem e n

Dagritmekaarten

Taakspel

Aparte werkplekken

Logopedie

O nd ersteu n in g ben oe m e n

lndeling lokalen
Ouderparticipatie

Doorgaande lijn

Expert groep VVE

Ke ntalis



hoe de tn ezet wordt.

Structureel maken voor ep 4 en groep 6.

Combinatie van deze 2 i reren. ln overl met Team Begeleidin hoe dit in te en

lndien nodig bü individuele leerlingen, in overleg met de lB-er

lndien nodie bii individuele leerlingen, in overleg met de lB-er

n (tafeltimetimer). Een grote timetimerwordt klassikaal gebruikt.lndien nodig bij individuele leerlinge
lndien nodie bii n, in overleg met de lB-erindividuele leerlinse

Een leeg lokaalwaar (groepjes) kinderen rustig kunnen werken
lndien individuele leerli n, ln ove met de lB-er Meichenbaum

Klassikaal, soms individueel. Voorbeelden zijn: stoplicht, vragenblokje, ketting, rode en groene

knuffel, etc.
lndien nodig met een hele groep.

lJitleq hoe de ondersteuning ingezet wordt.
lndien nodie bij individuele leerlingen, in overleg met de lB-er

lndien nodig bij individuele leerlingen, in overleg met de lB-er

Grenzen m.b.t. en zelf red za a m h e id besch

Zie sociaal emotioneel en leerstof
Zindelijkheid, met de opmerking dat er bij een me dische oorzaak een uitzondering gemaakt kan worden en in gesprekwordtgegaa n metouders. Dit geldt

en onderwijsvoor o
NT-2leerlin die instromen in de midden- bovenbouwgroep

Basis en extra ondersteuning Onderwijs - Ambities van het kindcentrum

O n d erste u n in q b e n oe m e n

Rots en Water
rachtTaa nlen Klasse

Koptelefoons
Kantoorties

Timetimers

Wiebelelastiek
Tangels

Stiltelokaal
'Zelf instructie' methode
'Stoplicht' methode

Rots en Water

O n d erste u n i n g be noem e n

Wiebelkussen

Grenzen aan ondersteuning Opvang en onderwijs m.b.t. zelfstandigheid en zelfredzaamheid ondersteuning

werken, structureren, inzicht, concentrotie, ofhankeliikheid von volwassenenZe lf sta n d ig h eid, z e lf redzo a m h eid, ze lf sto n d ig
Voorbeelden vdn grenzen gericht op:



Afspraak basisondersteuni ng en extra ondersteuning SWV Helmond- Peel land

lanuarÍ 2079

Basisondersteuning
Elk bestuur is er zelf verantwoordelijk voor dat elk van haar leerlingen onderwijs krijgt waarin basisondersteuning van voldoende kwaliteit wordt geboden

zonder een beroep te kunnen en hoeven doen op de middelen van het SWV.

De basisondersteuning die elke school levert omvat in elk geval:
. de preventieve (onderwijs)ondersteuning: tijdig signaleren van motorische, taal-, leer-, opgroei- en opvoedproblemen;

. een aanbod voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen of dyslexie, leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;

. onderwijsprogramma's en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; de begrenzing van

onderwijszorg binnen een reguliere school op basis van lQ alleen wordt vermeden;

. (ortho)pedagogische en/of (ortho)didactische programma's e n methodieken d ie gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkom en van gedragsproblemen:

. een (ortho)pedagogische aanpak en klimaat dat uitgaat van mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen, al dan niet

voor wat betreft stoornissen of handicaps, maar tegel'rjk realistisch is in het formuleren van grenzen van de basisondersteuníng.

Elke school heeft daartoe ee n ondersteuningsstructuur ingericht waarbinnen en waardoor duidelijk is hoe preventieve en curatieve interventies beschikbaar

zijn en hoe de expertise van samenwerkende scholen en ketenpartners wordt ingezet.

Extra ondersteuning
Elk schoolbestuur heeft de ruimte om eigen keuzes te maken die passen b'rj de lokale situatie en de eigen historie. Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra

ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven, wanneer een OPP wordt opgesteld, hoe en wanneer ambulante expertise in dia loog met het speciaal

onderwijs wordt ingezet, of er alof niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontw¡kkeld met eigen scholen of in combinatie met andere

schoolbesturen.
Voor alle schoolbesture n geldt dat de onderstaande zake n alt¡jd_extra ondersteuning betreffe n en dientengevolge altiid het opstellen van een OPP vereise n:

. Alle leerlingen met een arrangement vanuit het SWV Helmond-Peelland. Dat betreft in ieder geval leerlingen met:

- arrangement Down;
- arrangement Dubbel Biizonder;
- arrangement terugplaatsing vanuit het S(BlO;

- arrangement onderinstroom. Kinderen die onder regie van het SWV instromen in de vroegschool met extra ondersteuning vanuit het SWV

. leerlingen met een clusterindicatie die externe ondersteuning krijgen (van buiten de school). Bijvoorbeeld auditief/communicatief beperkte |eerlingen

met ambulante ondersteuning vanuit cluster 2.




