
 

 Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 

1. Gegevens van de school 

Naam de school: De Tjasker 

Directie: Mirelle Jonker 

Bestuur: ASG 

 

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? 

Onze school geeft traditioneel onderwijs met een moderne inslag. Resultaat staat bij ons voorop waarin de basisvaardigheden lezen, taal en 

rekenen centraal staan. Wij bieden de kinderen een veilige en gestructureerde omgeving waarin wij de zorg en aandacht aan de kinderen 

geven die ze nodig hebben. Wij gaan uit van een vast onderwijsprogramma en binnen dit programma stemmen wij het onderwijs af op de 

individuele verschillen. Taal is het belangrijkste instrument. Het is zowel een doel op zich, als een middel om zoveel mogelijk 

ontwikkelingskansen van kinderen te creëren.   

Ons doel is alles uit de kinderen te halen wat mogelijk is, zodat de kinderen – wanneer ze onze school verlaten – optimaal hun verdere 

schoolloopbaan kunnen vervolgen.  

Ons motto op De Tjasker is: “Samen verder”.  Samen kunnen leerkrachten en leerlingen onderling en met elkaar verder komen dan alleen.  

Dit komt tot uiting in diverse aspecten. In alle lessen staat de interactie tussen het kind en de leerkracht centraal. Instructie door de 

leerkracht is voor alle kinderen belangrijk. Sommige kinderen hebben echter meer of minder ondersteuning nodig dan andere kinderen. 

Hierdoor is het mogelijk dat kinderen verschillende opdrachten krijgen, maar door allen wordt wel gewerkt aan hetzelfde onderwerp.  

Tijdens de instructie, wordt de kinderen de gelegenheid gegeven veel aan het woord te zijn. Als je kinderen de ruimte geeft om te vertellen 

wat ze van het onderwerp weten, komt er verrassend veel uit kinderen. Het is goed om samen ergens over na te denken, te leren en te 

discussiëren.  



 

Ook in de omgang met elkaar komt “samen verder” goed naar voren. Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd voor het programma 

Kanjertraining. Dit is een programma waarbij de kinderen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van: het uiten van gevoelens, 

weerbaarheid en wederzijds respect. In een doorgaande lijn wordt dit programma in de groepen 1 tot en met 8 uitgevoerd en vormt de 

leidraad voor de omgang met elkaar.  

Tijdens activiteiten door de gehele school is “samen verder” hartverwarmend. Kinderen uit hogere groepen worden gekoppeld aan kinderen 

uit lagere groepen en helpen elkaar. Met elkaar wordt ook tijdens projecten of feesten opgetreden, veelal op het grote podium in de 

middenruimte.   

Onontbeerlijk is natuurlijk de samenwerking met ouders en/of verzorgers. Wanneer de school en de ouders en/of verzorgers goed met 

elkaar samenwerken, brengt dit het kind tot grotere hoogte. Communicatie is hierbij zeer belangrijk. Wij staan dan ook altijd open voor een 

gesprek en ambiëren actief ouderschap.  

Andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn de peuterspeelzaal en de voor – en naschoolse opvang. Peuterspeelzaal De 

Speelmolen hanteert net als wij de methode Piramide. In deze methode komen alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen aan de orde op 

het gebied van voorbereidend rekenen, taal, woordenschat en de grove- en fijne motoriek. Dit vergemakkelijkt voor peuters de overgang 

naar groep 1 op De Tjasker. 

Door samenwerking met instanties op het gebied van sport, kunst, cultuur en natuur dragen wij er zorg voor dat de kinderen op een 

uitdagende manier met deze gebieden in aanraking komen.  

Door een goed georganiseerde zorgstructuur waarin veel verschillende instanties samenwerken is het mogelijk de kinderen de zorg en 

aandacht te geven die nodig is.   

De Tjasker is midden in de Molenbuurt gelegen en de school wordt bezocht door kinderen uit de wijk en door kinderen uit naburige wijken. 

Wij willen een school zijn die “in” de buurt staat en wij werken dan ook nauw samen met andere organisaties in de Molenbuurt. Daarnaast 

willen wij de buurtbewoners en de ouders andere activiteiten bieden, zoals bijvoorbeeld het programma Op Stap en Vve thuis. 

 

 

 

 



 

3. Beschrijving van de basisondersteuning  

 

Onder preventieve en licht curatieve interventies verstaan we de basisondersteuning voor alle leerlingen die erop is gericht om tijdig 
leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Hieronder beschrijven we hoe we hier op De Tjasker vorm aan geven.  
  
De onderwijszorgstructuur is planmatig opgezet.  
 
Leerlingen doorlopen in principe in 8 jaar de basisschool. De hele groep doorloopt in principe hetzelfde programma. Leraren houden tijdens 
hun instructie en de verwerking rekening met de verschillen in ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 
  
Het programma van de methodes is leidend. De leraar doet die aanpassingen in de methode die zij noodzakelijk vindt voor haar groep of 
groepje kinderen in haar klas. Om deze aanpassingen verantwoord te kunnen doen analyseert de leraar de methode- en niet methode 
gebonden toetsen. Van de leraar wordt verwacht dat zij alle mogelijkheden van de methodes benut die er zijn om te differentiëren en om te 
ondersteunen.   
Waar nodig doen we een beroep op zowel interne als externe expertise en ondersteuning om aan onderstaande onderwijsbehoefte 
tegemoet te komen: 

• Een IQ omstreeks 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een disharmonisch intelligentieprofiel.  

• (Beperkte) leerproblemen 

• Een ontwikkelingsperspectief, dat het uitstroomniveau gaat realiseren 

• Een vertraagde taalontwikkeling 

• Een vertraagde leesontwikkeling 

• Dyslexie, die conform het dyslexieprotocol begeleid kunnen worden 

• Een vertraagde rekenontwikkeling 

• (Beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals faalangst, werkhoudingproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde 
sociale vaardigheden 

• Een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school handelingsbekwaam is. 
De ondersteuning met betrekking tot deze onderwijsbehoefte zijn onderwerp van de leerling en groepsbespreking. We stellen ons zelf ten 
doel hierop teambreed te ontwikkelen maar willen realistisch zijn door aan te geven dat we niet op alle onderwijsbehoeften een volledig 
passend antwoord hebben. De ondersteuningsbehoefte van de leerlingen staat beschreven in het groepsoverzicht. 
 
Didactische resultaten (methode toetsen, CITO toetsen) en observaties en informatie vanuit gesprekken met leerlingen, ouders of andere 
betrokkenen worden opgenomen in het groepsoverzicht.  
Dit groepsoverzicht is tevens het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Er vindt een warme overdracht plaats van alle leerlingen.  



 

Ieder schooljaar wordt dit overzicht door de nieuwe leraar aangepast en bijgewerkt. 
In groepsplannen wordt vervolgens weergegeven op welke manier er tegemoet wordt gekomen aan de ondersteuningsbehoefte. Groep 1-2 
werkt met inzichtelijk. Groep 3 t/m 8 heeft groepsplannen begrijpend lezen en rekenen. Groep 3 heeft een groepsplan technisch lezen. 
 
De uitvoering van de groepsplannen is terug te vinden in de dag/weekplanning. In het logboek worden bijzonderheden en opvallend heden 
over het kind beschreven.  
 
Twee keer per jaar zijn de resultaten van de CITO toetsen een onderdeel van de groepsbespreking. Tijdens deze bespreking wordt er zowel 
gekeken naar de resultaten van de groep als totaal als naar de resultaten van individuele leerlingen. Eveneens worden de resultaten op 
schoolniveau besproken en nemen we zo nodig school breed acties.  
 
De school maakt gebruik van de protocollen leesproblemen en dyslexie voor alle groepen. De Intern Begeleiders zijn gekwalificeerd om 
kinderen te screenen op dyslexie.   
 
Het schoolgebouw van De Tjasker is goed toegankelijk voor minder validen. Er is een toiletruimte die geschikt is voor rolstoelen. Het 
schoolgebouw is verder ruim en licht opgezet en geeft leerlingen letterlijk de ruimte om te ontwikkelen.  
 
In iedere klas is een tafel aanwezig waar de leraar instructie kan geven aan een kleinere groep. 
   
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd voor de kanjertraining. We gebruiken de regels van de kanjertraining. Deze hangen in de klassen. We 
gebruiken het LVS van de kanjertraining, Kanvas voor sociaal emotionele ontwikkeling.  
We hebben een pedagogisch medewerker aan de school verbonden. Zij begeleidt ouders, kinderen en eventueel leerkrachten. 
Ook kunnen onze kinderen aanspraak maken op een training van Oké op School bijvoorbeeld; Doen denken durven, Concentreren kun je 
leren, Rots en water-kiezel en Druppel. 
 
De school streeft naar een nauwe samenwerking met de ouders. Door ouders te benaderen als partner en steeds te benadrukken dat we 
samen willen en moeten werken om de ontwikkeling van hun kind zo goed als mogelijk te stimuleren wordt geprobeerd om een sfeer te 
creëren waarin ouders naar ons toe zullen komen als het thuis niet zo goed gaat. Ouders van nieuwe kinderen worden uitgenodigd voor een 
intakegesprek.   
Iedere ochtend staan de directeur, de leerkrachten en de Intern Begeleider bij de deur om ouders en kinderen te begroeten, maar ook om 
laagdrempelig beschikbaar te zijn voor de ouders als ze iets willen bespreken.  
  

 

4. Arrangementen extra ondersteuning binnen onze school voor individuele leerlingen       



 

Op De Tjasker is er expertise aanwezig om interventies te plegen;  

• Gecertificeerde expertise binnen de school: 
Sterk in de klas, gecertificeerde trainer Alles Kidzzz, Oké op school, gecertificeerde leerkrachten Kanjertraining, leesspecialisten, 
leerkracht met speciaal onderwijs akte, IB bevoegd tot het afnemen van dyslexie-onderzoek, medewerkers gecertificeerd VVE-
opleiding, opleidingsleerkracht. 

De professionals die van buiten de school direct beschikbaar zijn voor het ondersteuningsaanbod: 

• Logopedist van logopedie Flevoland 

• Ambulant begeleider van’ Bijzonder Jij’ 
Per wijk ie er een ondersteuningsteam beschikbaar en inzetbaar. 
Dit bestaat uit: 

• Adviseur Leerling zorg (GZ-psycholoog en/of orthopedagoog) 

• Schoolmaatschappelijk werk (JGZ); 

• Tevens werken scholen binnen het Ondersteuningsteam samen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundig van de JGZ. 

 

5.  Grenzen van onze ondersteuning 

We vinden het belangrijk om duidelijk aan te geven welke vijf dimensies voor ons belangrijk zijn als het gaat om taal te geven aan de term 
“grenzen van de school”. 
 
Dit zijn wat ons betreft de onderwerpen van gesprek bij plaatsing of mogelijke overplaatsing en toeleiding: 

• Is er (nog) sprake van leren/ontwikkelen? Zijn er nog vorderingen vast te stellen/meten in het ontwikkelings- of leerproces van de 
leerling? 

• Is er (nog) sprake van relaties en interacties tussen de betreffende leerling en zij leraar en/of klasgenoten? 

• Is de veiligheid (fysiek/psychisch/sociaal) niet in het geding van medeleerlingen, de leerling zelf of eventueel de leraar? 
 

 

 

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? 

 



 

Onze ambitie is om gedegen – en kwalitatief sterk onderwijs met een moderne inslag aan te bieden aan een grote groep leerlingen. 
Onze speerpunten zijn, naast het taal- én rekenonderwijs, ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden op het gebied van hoofd, 
handen en hart. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen in onze methodiek. De nadruk komt steeds meer te 
liggen op vaardigheden, zoals: vermogen om kritisch, creatief en probleemoplossend te denken, communiceren, samenwerken en ICT-
geletterdheid. De Tjasker gaat haar onderwijsaanbod en methodiek zodanig inrichten dat de nadruk steeds meer op eigenaarschap van 
de leerling komt te liggen over zijn leerproces. Dit houdt in dat de leerling medeverantwoordelijkheid voelt voor zijn ontwikkeling. De 
leerkracht zal steeds meer in de rol van coach treden om de leerlingen te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar eigen 
mogelijkheden.   
 De veranderende manier van denken en werken voor leraren, van aanbod gericht naar handelingsgericht werken, waarbij het kind 
centraal staat, zal de komende jaren een speerpunt zijn in beleidsontwikkeling en de scholing zowel op persoonlijk niveau als op het 
niveau van het team.  
  
De Tjasker heeft een diversiteit van leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Wij zien dat als een 
meerwaarde. Deze afspiegeling van de samenleving maakt onze school rijk! Kinderen groeien met elkaar op en leven samen en leren 
dat er verschillen zijn. Het geeft ons de kans kinderen te leren om die verschillen te begrijpen en te respecteren. Wij hebben een ruime 
ervaring in het begeleiden van kinderen die extra aandacht behoeven en gaan uit van de mogelijkheden van een kind. In de eerste 
plaats zullen we altijd onderzoeken of het binnen onze mogelijkheden past om een kind optimaal te begeleiden in de ontwikkeling.  
  
De grootte van de school is afhankelijk van de instroom. Al enkele jaren geeft de gemeente de verwachting dat het aantal leerlingen in 
de Molenbuurt daalt. Dit in tegenstelling tot de groei van de school, uiteraard is de uitbreiding van het voedingsgebied 
medeverantwoordelijk hiervoor. 
  
Wij willen kinderen uit de Molenbuurt bij ons op school een onderwijsplaats bieden. Dit geldt ook voor leerlingen uit de Molenbuurt die 
extra aandacht en zorg nodig hebben en waarvan wij van mening zijn dat wij hen dit kunnen bieden.   
De samenwerking met de verschillende organisaties in onze buurt en in de stad Almere willen wij vergroten en de bestaande relaties 
willen wij verdiepen.  


