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1 Inleiding
De Regenboog maakt deel uit van het SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).
In dit document wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school beschreven. De doelstelling
van het schoolondersteuningsprofiel is het vinden van antwoorden op drie kernvragen:
1. In welke mate is de school op dit moment in staat Passend Onderwijs te verzorgen.
a. Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?
b. Voor welke kinderen hebben we een passend aanbod met behulp van externe partners?
c. Voor welke kinderen kunnen of willen we geen passend aanbod realiseren?
2. In welke richting wil de school zich ontwikkelen?
a. Welke expertise hebben we nu al in huis?
b. Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld wat er nu
nog niet in voldoende mate is?
3. Hoe kan op het niveau van PPO het profiel benut worden bij het gesprek over de inrichting
van de bovenschoolse zorg en de verdeling van zorgmiddelen?
Onderscheiden niveaus van zorg binnen Passend Onderwijs in het schoolondersteuningsprofiel:
In het kader van Passend Onderwijs wordt binnen het basisonderwijs en SBO een onderscheid
gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Wanneer de extra ondersteuning de
draagkracht van de school overstijgt is er sprake van diepteondersteuning. De Regenboog biedt
binnen het SWV diepteondersteuning.
Binnen het speciaal onderwijs (diepteondersteuning) is echter de zelfde onderverdeling te maken
als in het basisonderwijs:
Basisondersteuning in het SO betreft de reguliere onderwijszorg die de SO-school zelf kan bieden.
Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de school heeft om het onderwijsaanbod met behoud van
kwaliteit aan te passen aan verschillen in de onderwijsbehoeften van kinderen op school.
Extra ondersteuning in het SO betreft de onderwijszorg die de SO-school kan bieden wanneer er
ondersteuning is van externe partners die samenwerken met en in de school. Hierbij gaat het om de
mogelijkheden die de school kan organiseren om de vereiste deskundigheid te mobiliseren om
zodoende de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen passend onderwijs te bieden, waar te
kunnen maken. Het betreft alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning
overstijgen.
Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden gebruikt,
zoals breedte- en diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning of een indeling in
zwaartecategorieën.
De Regenboog heeft een samenwerkingsovereenkomst met stichting Pameijer en het Abacentrum
voor het bieden van extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de AWBZ.
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Diepteondersteuning betreft de ondersteuning waaraan vorm gegeven wordt door gespecialiseerde
voorzieningen. Dit betekent dat ook het SO niet in staat is om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van een kind; de basis- en extra-ondersteuning samen zijn ontoereikend, de
verantwoordelijkheid van school wordt overgedragen aan een andere instantie binnen of buiten het
SWV.
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2 Algemeen
2.1

Contactgegevens

School
BRIN
Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Bestuur
Bestuursnummer
Samenwerkingsverband
2.2

De Regenboog voor SO-ZMLK/MG
20 KH
Drs. J. Zwikker
Kelloggplaats 340 3068 XA Rotterdam
0104559050
j.zwikker@regenboogzml.nl
St. PCBO Rotterdam-Zuid
PPO Rotterdam

Doelgroepen

De Regenboog is een school voor zeer moeilijk lerenden (zml). De Regenboog biedt een doorgaande
ontwikkelingslijn aan leerlingen van 4-13 jaar met een verstandelijke beperking. Veelal is er sprake
van een bijkomende problematiek, zoals ASS, ADHD; en hechtingsproblematiek. Onze leerlingen
hebben op alle gebieden een ontwikkelingsachterstand. Soms is deze te verklaren vanuit een
syndroom, zoals Downsyndroom of Fragiele-X, maar lang niet altijd is er een oorzaak bekend.
In het onderwijs op de Regenboog proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Veel van onze leerlingen hebben een disharmonisch
ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de ontwikkeling niet op alle gebieden (bijvoorbeeld verbaalperformaal; cognitief-sociaal emotioneel) even snel verloopt. Mede hierdoor is individuele aandacht
van groot belang.
We zien een toename van leerlingen met externaliserende en internaliserende problematiek; dat wil
zeggen leerlingen die naast hun verstandelijke beperking gedragsproblemen laten zien. De
hulpvragen die aan de school worden voorgelegd vragen om voortdurende aanpassingen in de
organisatie en bijscholing van het personeel. Zie voor een uitgebreide omschrijving van de
doelgroepen hoofdstuk 8.
Het is de ambitie van de Regenboog om te streven naar de hoogst haalbare leerontwikkeling,
gegeven de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We zijn overtuigd van de mogelijkheden
tot groei van ieder mens. Ons motto is dan ook: Je hoort erbij met jouw talent!
2.3

Identiteit en missie

De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor speciaal onderwijs aan kinderen met een
verstandelijke beperking en is een van de scholen van St. PCBO. “Het onderwijs op PCBO-scholen is
christelijk geïnspireerd maar beperkt zich niet tot exclusief protestants-christelijk denken. Er is ruimte
voor andere geloofsinspiraties”. De Regenboog wil als zodanig een ‘ontmoetingsschool’ zijn, waar
iedereen welkom is en we respect vragen voor de identiteit van de school.
De identiteit is in 2010 door het team als volgt geformuleerd: De Regenboog SO biedt leerlingen
onderwijs op maat in een veilige en prettige omgeving, uitgaande van de christelijke
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levensovertuiging. We hebben als uitgangspunt dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Leerlingen
leren door te doen in aansluiting op hun belevingswereld. Hierdoor krijgt de wereld om hen heen
betekenis. De veiligheid en structuur die wij bieden is een optimale ruimte om een ieders talenten
te ontwikkelen en te groeien naar meer zelfstandigheid. De leerling weet op wie hij of zij kan
bouwen en vertrouwen.
In het levensbeschouwelijk onderwijs is de bijbel leidraad. We staan open voor verschillen,
bespreken deze en respecteren deze. We bieden veiligheid en geborgenheid vanuit de beleving dat
God van ons houdt.
De Regenboog heeft de volgende missie:

“
2.4

De Regenboog biedt betrokken en vernieuwend onderwijs aan leerlingen
met een verstandelijke beperking uitgaande van de christelijke normen en
waarden. We bieden onze leerlingen passend onderwijs met als doel een
zo groot mogelijke kwaliteit van leven in de toekomst in onze
maatschappij en willen met ons onderwijs ieders talenten zo optimaal
mogelijk ontwikkelen.
Onderwijsvisie

Ervaringsgericht onderwijs
Onze onderwijsvisie is gevormd op basis van diverse onderwijsmodellen; we gebruiken onder
andere aspecten uit het ervaringsgerichte onderwijs en aspecten van de traditionele vernieuwers
zoals Montessori en Dalton. Eén van de kenmerken die traditionele onderwijsvernieuwende
stromingen met elkaar gemeenschappelijk hebben is dat ze afstand nemen van het klassikale
onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden en de eigen leefwereld van elk individueel kind voorop
stellen. Wij onderschrijven deze principes en willen deze een centrale rol geven in het onderwijs aan
onze kinderen. Met een ervaringsgerichte instelling ben je als leerkracht in elke situatie die er toe
doet geïnteresseerd in wat er zich bij een leerling afspeelt: welk proces ligt er aan ten grondslag bij
de leerling en de leerkracht? Juist in de interactie tussen leerkracht en leerling vindt het leerproces
plaats. Om inzicht te krijgen in dit proces is kennis van het ‘leren leren’ van leerlingen met een
verstandelijke beperking een voorwaarde.
Daarnaast zijn wij als school overtuigd van twee belangrijke kwaliteitsindicatoren van het
ervaringsgerichte onderwijs, te weten; welbevinden en betrokkenheid. De derde kwaliteitsindicator
van het ervaringsgerichte onderwijsmodel, verbondenheid, is een belangrijke voorwaarde voor het
ontwikkelen van goed burgerschap, ook voor onze leerlingen.
Aandacht voor de vakoverstijgende leergebieden
Er wordt op de Regenboog niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van de didactische
vaardigheden van de leerlingen, maar ook aan de vakoverstijgende leergebieden, zoals de sociaalemotionele ontwikkeling, de taakaanpak en werkhouding, de communicatieve redzaamheid, de
praktische redzaamheid, de zintuiglijke- en motorische ontwikkeling en de spelontwikkeling. Ook is
er veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling.
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Individuele leerroutes: leerlijnen zml
Voor iedere leerling wordt een eigen leerroute uitgezet met individuele doelen. Uitgangspunt voor
de individuele doelen zijn de leerlijnen voor zml (herziene versie 2012). Deze leerlijnen zijn
ontwikkeld door het CED op basis van de door het ministerie vastgestelde kerndoelen zml.
De lesmethoden, lesmaterialen en activiteiten worden aangepast zodat deze optimaal passen in het
onderwijsaanbod. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling gedurende de hele
schoolperiode van de leerling. Welke leerroute een leerling wordt aangeboden, wordt beschreven in
het document ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit document wordt met ouders besproken.
Visie op gedrag
De kern van wat onze leerlingen maakt tot hoe en wat ze zijn, is dat ze door hun verstandelijke
beperking en eventueel bijkomende problematiek een ontwikkeling doormaken die afwijkt van het
gemiddelde. Soms is de verstandelijke beperking bepalend voor de mogelijkheden en beperkingen
van een leerling; bij andere leerlingen, bijvoorbeeld ingeval van ASS, is juist de bijkomende
problematiek bepalend. Aandacht voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en het
vergroten van de sociale redzaamheid, waaronder een positief zelfbeeld en een goede
weerbaarheid, is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de Regenboog. Vaak zien we bij
onze leerlingen ongewenst gedrag, dat moeilijk om te buigen is. In plaats van aandacht geven aan
het ongewenste gedrag, focussen wij ons op het aanleren van gewenst gedrag. Bij het aanleren van
gewenst gedrag maken we gebruik van de principes van ABA (Applied Behavior Analysis). Dit doen
we onder andere door het toepassen van het belangrijkste ABA principe; inspelen op de motivatie
van leerlingen en de leerervaring leuk maken!
Visie op leren
Iedere leerling heeft zijn/haar eigen ontwikkelingslijn, maar er zijn zeker parallellen en grootste
gemene delers te benoemen. Voor alle leerlingen kan gesteld worden dat zij, in hogere mate in
vergelijking tot leerlingen binnen het reguliere onderwijs, beter zullen leren door te “doen”, waarbij
zij veel persoonlijke begeleiding en aansturing nodig hebben. De leerstappen moeten voor deze
leerlingen klein en begrijpelijk zijn; er is veel behoefte aan herhaling. Er moet specifiek aandacht
worden besteed aan transfer (ofwel het geleerde toepassen in een andere situatie) omdat dit niet
altijd vanzelfsprekend is. De leerlingen leren vooral door voordoen, meedoen, nadoen; door middel
van visualisering en herhaling.
Het onderwijs op de Regenboog is specifiek ingericht op bovenstaande eigenschappen. De
Regenboog creëert een omgeving waarbinnen we de leerlingen optimaal in staat stellen om zoveel
mogelijk kennis, kunde en vaardigheden te verwerven; en deze vervolgens te gaan toepassen. Eerst
in school en later buiten school.
Visie op didactiek
Om tijdens de instructie aan te sluiten bij het kind heeft de leerkracht kennis van de zone van de
naaste ontwikkeling van het kind. Deze zone omvat alle vaardigheden die een kind, samen met een
leerkracht, kan uitvoeren. De leerkracht bouwt in deze fase voort op de reeds aanwezige cognitieve
kennis en kunde bij het kind, zijn zone actuele ontwikkeling. Hierdoor blijft het kind groeien in zijn
vaardigheden. De docent moet dusdanig boven de lesstof staan dat zij/hij flexibel kan omgaan met
de lesstof ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
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Om leerlingen te helpen bij het generaliseren en transfereren van geleerde vaardigheden maakt een
leerkracht gebruik van verschillende transfertechnieken; generalisatie, bridgings, modelling en
mapping.
In het SO wordt er aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden van een kind. Het gaat om de
ontwikkeling van de praktische redzaamheid, de communicatieve redzaamheid, de sociale
redzaamheid, het ontwikkelen van de taakaanpak en werkhouding en het ontwikkelen van de
didactische vaardigheden. Dit alles om bij te dragen aan een zo groot mogelijke redzaamheid van de
leerling op weg naar volwassenheid.
Het SO is gericht op het verwerven van de individuele kennis en vaardigheden, waarbij deze kennis
en vaardigheden nooit een doel op zichzelf zijn maar altijd moet bijdragen aan het vergroten van de
redzaamheid van onze leerlingen. De functionaliteit van het geleerde vinden wij van groot belang.
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan het geïntegreerd toepassen van bepaalde kennis en
vaardigheden.
De kern is het aanleren van zaken. De leerlingen leren door “handelen”, dus praktische toepassing
bij het aanleren van kennis en vaardigheden is door de hele school een van de belangrijkste
werkvormen.
Pedagogische visie
Gezien de cognitieve stijl en de kerneigenschappen van onze leerlingen heeft de school een
schoolmodel met als uitgangspunten de termen “structuur”, “voorspelbaarheid” en “duidelijkheid”.
Afspraken zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “Orthopedagogisch klimaat op de Regenboog”.
Dit is dan ook overal in de school te zien. Er wordt door de hele school gewerkt met een eenduidig
systeem van visualisering, met een duidelijk leerlingvolgsysteem waarbinnen we de hele
ontwikkeling in kaart kunnen brengen en met duidelijk gestructureerde klaslokalen waarin het
onderwijs, alweer, duidelijk gestructureerd, georganiseerd en voorspelbaar wordt gegeven.
Door de onderlinge niveauverschillen wordt er in de groepen gewerkt in een zogeheten
“circuitmodel”. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de leerlingen nog specifieker op hun eigen
niveau aan te spreken.
Visie
Op basis van bovenstaande is de visie van de Regenboog als volgt geformuleerd:

“

Het team van De Regenboog stelt zich ten doel dat leerlingen
met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
problematiek zich binnen hun mogelijkheden zo optimaal
mogelijk ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke
deelname aan onze maatschappij (wonen, werken en vrije tijd).
We proberen dat te bereiken door middel van planmatig
procesgericht onderwijs in een uitdagende en veilige speel-, leer
en werkomgeving. Bij de inrichting van ons onderwijs zijn de
ervaringsgerichte kwaliteitsindicatoren welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid richtinggevend. Procesgerichte evaluaties
vormen de basis van ons pedagogisch-didactisch handelen.
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3 Leeromgeving
3.1
Kenmerken van het schoolgebouw/ de leeromgeving
De SO-afdeling van de Regenboog staat in de Rotterdamse wijk Ommoord aan de Kelloggplaats. Op
deze locatie zijn 8 SO-groepen gehuisvest.
Het gebouw heeft naast de benodigde groepslokalen en een aantal bijruimtes een multifunctionele
aula, een gymzaal, een watergewenningsbad en een schooltuin. De school ligt op een rustige, veilige
locatie die ons veel te bieden heeft; de bibliotheek, winkels, de markt, een theaterzaal en de metro
liggen op 10 minuten lopen. De kinderboerderij ligt op 20 minuten lopen. Van alle genoemde
voorzieningen wordt regelmatig gebruik gemaakt.
Kelloggplaats

ja

Er is ruimte in de groep voor 1-op-1 begeleiding

X

Er is ruimte op de gang voor 1-op-1 begeleiding

opmerking

X

Er is ruimte voor prikkelarme werkplekken in de groepen

X

Er is een time-out-ruimte

X

De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale
bewegingsbehoeften
Er zijn ruimten met specifieke functies voor beweging en
leerbehoeften (fysiotherapie, logopedie)
Er is een lokaal voor handvaardigheid en techniek

X

Er is een gymzaal

X

Er is een zwembad (watergewenningsbad)

X

Er is een schooltuin

X

Er is een trainings- en ontspanningsruimte (Aba-training)

X

Er is een kooklokaal

X

Er is een centrale ruimte voor vieringen

X

Er zijn werkplekken voor leerlingen beschikbaar op de gang
of in flexibele ruimten

nee

X

X

X
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3.2
Schoolorganisatie
Het management team bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur en de intern begeleider.
Zij zijn verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het schoolbeleid
(PDCA-cyclus). De dagelijkse leiding is in handen van de locatieleider.
De verantwoordelijkheid van de groepen ligt bij de leerkracht. De leerkracht wordt hierbij
ondersteund door een klassen-assistent.
Alle groepen krijgen 2 keer per week gymnastiek van een vakdocent. Daarnaast hebben we de
beschikking over een 2-tal ondersteunende disciplines; logopedie en fysiotherapie. Een conciërge en
een administratief medewerker binnen de school zorgen er voor dat de leerkrachten zoveel mogelijk
met het primaire proces –het onderwijs aan de leerlingen- bezig kunnen zijn.
De intern begeleider coördineert het onderwijs op groeps- en individueel niveau. Zij wordt hierbij
ondersteund door de orthopedagoog. De orthopedagoog adviseert bij gedragsvraagstukken vanuit
de groepen, door middel van onderzoeken, observaties en adviesgesprekken. Voor
maatschappelijke vraagstukken kan er een beroep worden gedaan op het schoolmaatschappelijk
werk. Een keer per week is er een inloopspreekuur voor ouders.
3.3
Schoolklimaat
We willen een school zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt, zowel onze leerlingen als ook
hun ouders/ verzorgers. We willen warmte en genegenheid uitstralen en streven ernaar dit over te
brengen op onze leerlingen. We willen samen een school zijn.
Om dit te bereiken creëren we in onze school een sfeer van rust, betrokkenheid en veiligheid. Pas
als een kind zich veilig voelt, voelt het zich prettig en kan het zich ontwikkelen.
We doen dit door het opstellen van regels, die we positief formuleren. We vinden het belangrijk om
onze leerlingen te leren wat ze wel mogen in plaats van te vertellen wat er niet mag. We benoemen
het gewenste gedrag en laten dit vooral ook aan onze leerlingen zien. Wij zijn ons er van bewust dat
wij zelf het goede voorbeeld geven.
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4 Ouderbetrokkenheid
4.1

Ouder-school contacten

Jaarlijks zijn er een aantal vaste momenten waarop ouders en school met elkaar contact hebben.
Bij de aanvang van elk schooljaar starten we met een introductieavond; deels plenair om ouders te
informeren over actuele schoolontwikkelingen en deels in de groepen. Op deze avond informeert de
leerkracht de ouders van zijn/haar groep over alle in- en outs van het komende schooljaar. Er wordt
gesproken over het lesaanbod, maar ook over schooluitjes en andere bijzonderheden.
In januari en juni/juli zijn er individuele oudergesprekken. Deze gesprekken duren meestal 20
minuten. Voorafgaand aan deze bespreking ontvangen ouders de voortgangsrapportage. Hierin
staat omschreven of een leerling zich conform het gestelde profiel ontwikkelt. Tijdens het gesprek is
er ruimte om vragen te stellen over de voortgangsrapportage, maar ook andere onderwerpen, zoals
zorgen in de thuissituatie, zijn vaak onderwerp van gesprek.
Ouders van zorgleerlingen worden regelmatig tussendoor uitgenodigd om mee te denken en te
praten over de onderwijsbehoeften van hun zoon/dochter. De gesprekken worden gecoördineerd
door de Ib-er en/of de orthopedagoog.
4.2
Ouder-ouder contacten
In samenwerking met SMW zijn we voornemens oudercontactmomenten te organiseren rondom
bepaalde thema’s. Het doel van deze bijeenkomsten is het vergroten van de expertise van ouders
ten aanzien van de problematiek van hun eigen zoon of dochter en het delen van de zorg die het
opvoeden van een kind met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek
met zich meebrengt.
4.3
De ouderraad
We hebben op school een actieve en betrokken ouderraad en een grote groep hulpouders die door
de ouderraad worden benaderd om te assisteren wanneer dit nodig is; bijvoorbeeld bij vieringen,
spel- en sportdagen.
4.4
De MR
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel ouders als teamleden. In de MR zijn ouders en
personeel betrokken bij het beleid van de school. Voordat het bestuur tot besluitvorming overgaat,
wordt in sommige gevallen om de instemming of het advies van de MR gevraagd. De
eindverantwoordelijkheid voor de school ligt bij het bestuur. Het bestuur en de MR zijn gericht op
een goed functionerende school; een school waar in een goede sfeer kwaliteitsonderwijs wordt
geboden. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) worden de taken en bevoegdheden van
de Raad omschreven.
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5 Expertise
5.1
Overzicht van de aan de school verbonden medewerkers
De Regenboog is een school van de stichting Protestants Christelijk Basis- en Orthopedagogisch
Onderwijs (PCBO) te Rotterdam. Op alle functies in school zijn de functieprofielen van toepassing,
zoals deze door de stichting PCBO zijn opgesteld.
Management
Directeur
Namens de school onderhoudt hij de externe contacten, is voorzitter van de commissie van
begeleiding. Verder is hij eindverantwoordelijk voor het onderwijs- en personeelsbeleid, de
financiën en de administratie. Hij onderhoudt de contacten met het bestuur en de inspectie en
draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten die binnen de school plaatsvinden. Ook
maakt hij intern beleid en draagt er zorg voor dat bestaand beleid actueel blijft.
locatieleider SO
De locatieleider heeft de dagelijkse leiding van de SO-afdeling en is aanspreekpunt voor alle zaken
die de school en de leerlingen aan gaan. Zij is tevens verantwoordelijk voor alle onderwijskundige
zaken, waaronder de leerlingenzorg.
intern begeleider SO
De intern begeleider coördineert alle zaken rond de leerlingenzorg. Niet alleen begeleidt zij de
leerkrachten, maar zij is ook de schakel tussen leerkracht en externe deskundigen zoals
orthopedagoog, maatschappelijk werker, logopediste, fysiotherapeut, schoolarts en instituten als
Jeugdzorg, MEE, SARR etc.
Leerkrachten
Leerkrachten
Er zijn 13 Leerkrachten werkzaam op de Regenboog. De Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een
pedagogisch en didactisch verantwoorde invulling van het dagelijkse onderwijsprogramma. Ook zijn
zij, samen met de klassenassistenten, verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Zij dragen
zorg voor de methodische materialen binnen de groep die nodig zijn om met de leerlingen te
werken. Zij plannen de activiteiten die de leerlingen volgens de leerlijn en de gestelde doelen
moeten doen. De leerkrachten zorgen voor de rapportage over de leerlingen naar de directie en de
ouders en stellen in overleg met de ib-er de voortgangsrapportage en groepsplannen op. Tot slot
dragen zij medeverantwoordelijkheid in de schoolorganisatie.
Klassenassistenten
Klassenassistenten
Er zijn 11 klassenassistenten werkzaam op de Regenboog. De klassenassistenten verlenen
assistentie in één of meer groepen. Zij hebben een onderwijsondersteunende taak en dragen, met
de leerkrachten, zorg voor het welzijn van de leerlingen.
Vaak werken zij met groepjes leerlingen aan een onderwijsprogramma dat door de leerkracht en
intern begeleider voor deze leerlingen bepaald is.
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Overige disciplines
Orthopedagoog
De orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Daarnaast heeft zij een duidelijke taak in
de begeleiding van leerkrachten door middel van advies en ondersteuning voor leerlingen die extra
hulpvragen hebben. Een groot deel van haar tijd wordt besteed aan toelaatbaarheidsverklaringen
waarvoor ze dossieranalyse en onderzoeken doet bij leerlingen. Van nieuwe leerlingen verzorgt zij
de startdocumenten en het document ontwikkelingsperspectief, waarin het instroomprofiel,
uitstroomprofiel, ontwikkelingsperspectief en onderwijsarrangement van de leerling wordt
beschreven. Ze voert gesprekken met ouders en geeft uitleg over door haar gedaan onderzoek. Zij is
als lid van de Commissie van Begeleiding ook betrokken bij de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs.
Logopediste
De logopediste is de communicatiedeskundige in de school. Zij onderzoekt, behandelt en stimuleert
de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Zij doet dit individueel. Daarnaast kan zij de
leerkrachten begeleiden en ondersteunen door advies te geven. Zij wordt betrokken bij het maken
van de voortgangsrapportage mondelinge taal van de leerlingen die zij behandelt.
De logopediste is fulltime aanwezig. Logopedie wordt gegeven op basis van de verzekering van de
leerlingen. Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen hierover persoonlijk
bericht. De Commissie van Begeleiding bepaalt, in overleg met de leerkrachten en de logopediste,
welke leerlingen in aanmerking komen voor logopedie.
Jeugdarts
De jeugdarts is in dienst van het CJG Rotterdam. Zij verricht medische onderzoeken bij de leerlingen
op het kantoor van de CJG. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen daar persoonlijk
bericht over. Vier keer per jaar spreekt zij de onderzoeken door met de intern begeleider.
Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van de stichting MEE Rotterdam. MEE is de naam van
alle Sociaal Pedagogische Diensten in Nederland. MEE werkt voor iedereen met een beperking. MEE
is onafhankelijk; informeert bij moeilijke afwegingen en wijst de weg naar aangewezen instanties.
De schoolmaatschappelijk werker voert maandelijks overleg met de intern begeleider over
leerlingen die door haar begeleid worden. Ook is zij aanwezig bij de vergaderingen van de
Commissie van Begeleiding. Zij kan een schakel zijn tussen huis, school en voorzieningen.
De maatschappelijk werker verleent hulp:
O Bij moeilijkheden thuis met uw kind als u graag hulp ontvangt;
O Bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding voor uw kind;
O Bij plaatsing op een dagcentrum;
O Bij plaatsing in een logeerhuis, gezinsvervangend tehuis of internaat;
O Bij het invullen van aanvraagformulieren voor TOG, WAJONG uitkering et cetera.
Kinderfysiotherapeuten
Veel van onze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te
krijgen. Deze kinderen hebben baat bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. Deze heeft
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zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van zuigelingen, kinderen en
jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Zij stellen een plan op en bespreken dat met ouders.
De behandeling wordt zoveel mogelijk in spelvorm aangeboden. Ze proberen spelenderwijs de
optimale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Ook zal er overleg plaatsvinden met leerkrachten
zodat het kind optimaal gestimuleerd kan worden en er samengewerkt kan worden aan de
ontwikkeling van het kind. Er is een mogelijkheid om fysiotherapie te krijgen binnen schooltijd. U
heeft daarvoor een verwijzing nodig van uw specialist (kinderarts etc.) of van uw huisarts. De intern
begeleider, René Peerbooms, zal in overleg met de leerkracht en de vakleerkracht gymnastiek
bepalen of fysiotherapie op school nodig is. In overleg met Angeline bepaalt zij welke kinderen
wanneer fysiotherapie krijgen. Ouders worden betrokken bij de behandeling door middel van een
heen en weer schriftje. Ook zal er 1 à 2 keer per jaar geëvalueerd worden om de behandeldoelen bij
te stellen en de behandeling te evalueren.
Stagiaires
Ieder jaar zijn er stagiaires in de school die de MBO- opleiding voor Sociaal Pedagogisch Werker of
onderwijsassistent volgen. Zij maken voor een korte tijd (±5 maanden) deel uit van het team en
leveren zo ook hun bijdrage aan het werk dat moet worden gedaan.
Ook zijn er regelmatig enkele studenten van de ALO en het CIOS opleidingen. Zij lopen stage bij onze
vakleerkracht gymnastiek en verzorgen in overleg met en onder leiding van deze leerkracht de
gymlessen. Een enkele keer zijn er ook stagiaires van de PABO die in opleiding zijn voor leraar
basisonderwijs.
De school is een erkend leerbedrijf voor alle genoemde stagiaires en beschikt over een
stagebeleidsplan.
5.2
Expertise van de leerkrachten
Onze leerkrachten hebben zich naast de PABO gespecialiseerd door middel van de voormalige
speciaal onderwijs akte of –tegenwoordig- de Master SEN (Special Educational Needs).
Deskundigheidsbevordering is een vast onderdeel in ons taakbeleid. Onder andere door middel van
jaarlijkse studiedagen blijven onze leerkrachten zich ontwikkelen in hun vakgebied.
Expertise op het gebied van het leren leren van leerlingen met een verstandelijke beperking,
omgaan met psychiatrische stoornissen zoals autisme en hechtingsproblematiek en ABA zijn onze
specialiteiten.
5.3
Inzet van de expertise van overige medewerkers
Naast onze eigen expertise maken we ook gebruik van de expertise van Stibco, het Aba-centrum en
stichting Pameijer. Stibco verzorgt trainingen op het gebied van leren leren bij zml en draagt zorg
voor de coaching van leerkrachten in de groep. Het Aba-centrum verzorgt teamtrainingen rondom
het toepassen van Abaprincipes op groepsniveau en levert daarnaast schaduwtrainers die worden
ingezet voor individuele leerlingen binnen de diverse groepen. Pameijer tenslotte levert begeleiders
voor leerlingen die meer zorg nodig hebben dan wij met de reguliere bezetting in de groep kunnen
bieden. De individuele begeleiding vanuit het Aba-centrum en stichting Pameijer wordt bekostigd
vanuit de AWBZ.
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5.4
CVB; de Commissie van Begeleiding
Samenstelling van de CVB
De CVB, de in de wet voorgeschreven commissie van begeleiding, staat onder voorzitterschap van
de directeur en komt tien keer per schooljaar bij elkaar. De CVB bestaat uit:
• Directeur
• Locatieleiding
• Interne begeleiding
• Gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog)
• Schoolmaatschappelijk werker
• Schoolarts
Taken en verantwoordelijkheden van de CVB
• Het bespreken en toelaten van nieuwe leerlingen.
• Het opstellen en vaststellen van het ontwikkelingsperspectief bij nieuwe leerlingen
• Jaarlijks evalueren en vaststellen en/of bijstellen van het OPP bij alle leerlingen
• Het bespreken van de zorgleerlingen en het coördineren van de acties m.b.t. tot deze leerlingen
• Het borgen van het beleid op het gebied van de leerlingenzorg van de school.
• De directeur houdt de commissie op de hoogte over zaken die daarmee verband houden, zoals
wijziging in de wetgeving, veranderingen door passend onderwijs en kwaliteitsbeleid.
5.5
Toelatingscriteria
Op dit moment zijn alle leerlingen met een indicatie voor zml of zml-MG toelaatbaar voor onderwijs
op de Regenboog. Hiervoor hanteren we de volgende criteria:
Zmlk-criteria
Leerlingen met het Syndroom van Down komen altijd in aanmerking voor een zmlk-indicatie. Voor
de overige leerlingen gelden de volgende criteria:
Bij een IQ onder de 55 hoeft naast het (geschatte) IQ niets te worden aangetoond.
Bij een IQ van 55 tot 70 en jonger dan 8 jaar:
• Er moet sprake zijn van een gediagnosticeerde stoornis volgens DSM-IV of ICD-10; én
• Er moet sprake zijn van geringe sociale redzaamheid; én
• Er moet sprake zijn van ontbrekende leervoorwaarden; én
• Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs.
Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd tussen 8 en 11 jaar:
• Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én
• Er moet sprake zijn van geringe schoolvorderingen; én
• Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs.
Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd van 12 jaar en ouder:
• Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én
• Er moet sprake zijn van een didactisch niveau < begin groep 4; én
• Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs.
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Zmlk-MG-criteria
• Er moet sprake zijn van een (geschat) IQ<20 of:
• Er moet sprake zijn van een IQ<35 of een gedragsrepertoire dat overeenkomt met een IQ<35;
• én er moet sprake zijn van een bijkomende medische of gedragsstoornis
5.6
Toelatingsprocedure
Ouders die hun kind willen aanmelden op de Regenboog of die zich willen oriënteren op een
eventuele aanmelding, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de adjunctdirecteur. Ze krijgen dan een rondleiding door de school en er wordt uitleg gegeven over het
onderwijs op onze school. Ook krijgen ouders uitleg over de toelatingsprocedure en het aanvragen
van een indicatie cluster 3 bij het ECSO. De leerkrachten worden ingelicht over deze rondleiding
zodat er geen onverwacht bezoek in de groepen komt.
Op het moment dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen, gaat het volgende traject van start:
•
•

•

•
•

•

•

•

School ontvangt het aanmeldingsformulier, de toestemmingsverklaring, het gezondheidsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder.
De locatieleider SO zorgt voor een schriftelijke bevestiging naar ouders waarin staat vermeld
dat de Ib-er binnenkort contact met hen opneemt voor verdere afspraken. De Ib-er krijgt een
kopie van bovenstaande formulieren en stelt de orthopedagoog op de hoogte van de
aanmelding.
De Ib-er vraagt informatie op bij de huidige onderwijs- of zorginstelling van het kind (school,
KDC, vroeghulp etc.). Op basis van deze informatie zal worden besloten of het kind wordt
uitgenodigd voor een observatie- en kennismakingsochtend op de Regenboog of dat er wordt
gekozen voor een observatie door de orthopedagoog en/of Ib-er op huidige plek van de
leerling.
Er wordt gecontroleerd of de indicatie bij het ECSO is aangevraagd. Is er nog geen indicatie dan
coördineert de locatiedirecteur deze aanvraag.
Als alle informatie binnen is, ontvangen ouders een brief, waarin de leerling wordt uitgenodigd
voor een kennismakingsochtend. Dit wordt vooraf met de leerkracht van de betreffende groep
besproken. Belangrijke informatie (bijvoorbeeld opvallend gedrag op het plein, epilepsie etc)
wordt door de Ib-er via de mail aan iedereen gecommuniceerd.
Tijdens de kennismakingsochtend zal de leerling geobserveerd worden door de Ib-er of de
orthopedagoog. Ook de leerkracht wordt gevraagd naar de ervaringen tijdens de kennismakingsochtend. De Ib-er zal tijdens deze ochtend ook nog even kort met ouders spreken.
Voorafgaand aan de CVB (klein) lezen de Ib-er en de orthopedagoog het dossier en heeft de Iber een gesprek met de leerkracht over het verloop van de kennismakingsochtend. De Ib-er
schrijft een intake-verslag.
Vervolgens zal de leerling in de CVB (klein) worden besproken, waarna er een definitieve
uitspraak over de plaatsing wordt gedaan. De CVB heeft 3 mogelijkheden:
o de leerling wordt toegelaten
o de leerling wordt afgewezen (met onderbouwing)
o er is een langere observatieperiode nodig om tot een goed besluit te komen
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•

•

De intern begeleider stelt de ouders zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte van de
uitspraak van de CVB en maakt afspraken over de definitieve startdatum of de langere
observatieperiode en meldt de komst van de leerling in de vergadering. De locatiedirecteur
zorgt voor het doorgeven van de inschrijfgegevens aan de administratie, zodat de leerling
definitief kan worden ingeschreven.
Bij een langere observatie- periode worden er duidelijke afspraken op papier gezet die ook met
ouders worden besproken. Hierin wordt omschreven wie intern voor wat verantwoordelijk is.

5.7
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling
Alle leerlingen op de Regenboog worden gevolgd door middel van een digitaal leerlingvolgsysteem.
We maken hiervoor gebruik van ParnasSys. In dit leerlingvolgsysteem wordt voor elke leerling
aangegeven op welk niveau van de leerlijn hij/zij functioneert. We maken hierbij gebruik van de
herziene leerlijnen zml van het CED (2012). Daarnaast worden ook de eventuele toets-gegevens van
Cito (LOVS voor speciale leerlingen) in dit systeem vastgelegd, zodat het op elk moment mogelijk is
een uitdraai van de ontwikkeling van een leerling te maken.
Om het welbevinden en de betrokkenheid in kaart te brengen en te volgen en indien nodig hierop te
kunnen sturen, wille we in de toekomst gebruik gaan maken van het programma “Zien voor
onderwijs”.
In de groepen wordt er gewerkt aan de hand van de zogenaamde groepsplannen. Ook deze plannen
worden gemaakt in het digitale systeem en vormen de basis voor het plannen en organiseren van de
lesstof die hoort bij de leerroute van een individuele leerling.
Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen ingevoerd in het digitale systeem en
worden de groepsplannen aangepast.
5.8
Zorg Advies Team (ZAT)
Waar noodzakelijk waar het gaat om dieptezorg, kan de CVB incidenteel worden uitgebreid tot een
ZAT (zorg Advies Team). Per situatie wordt gekeken, welke deskundigen iets kunnen bijdragen. Denk
hierbij aan justitie, zorg, gezinscoach of gezinsvoogd.
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6 Ontwikkelingsperspectief
6.1
Ontwikkelingsperspectief
Voor iedere leerling in het speciaal onderwijs wordt in samenspraak met de ouders door de CVB
binnen 6 weken na plaatsing een “ontwikkelingsperspectief” vastgesteld. De psycholoog/
orthopedagoog is verantwoordelijk voor het opstellen van het OPP.
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen op de Regenboog wordt vastgesteld op basis
van verschillende gegevens. Het betreft:
• Cognitieve gegevens;
• Gegevens over het gedrag en sociaal-emotioneel functioneren;
• De mate van redzaamheid en praktische vaardigheden;
• Behaalde leerresultaten (niveau van functioneren op de leerlijnen)
• Protectieve factoren en belemmerende factoren.
Op basis van onderstaande gegevens stelt de orthopedagoog een integratief beeld op van de
leerling:
• Het cognitieve profiel. Hiervoor wordt een IQ-test gebruikt. Deze test wordt afgenomen door
een psycholoog of een orthopedagoog. Niet alleen het IQ is van belang, maar vooral de
interpretatie van het totale profiel; dit leidt tot handelingsgerichte adviezen voor de aanpak in
de groep.
• De sociale en praktische redzaamheid. De sociale en praktische redzaamheid zelfredzaamheid
wordt omschreven op basis van de dossiergegevens, observaties en een (eventueel)
afgenomen SRZ.
• Het sociaal-emotionele niveau van functioneren. Ook dit wordt omschreven op basis van voor
handen zijnde dossiergegevens. Indien nodig kan er nader onderzoek gedaan worden met
behulp van een ESSEON of een SEO.
• De aanwezigheid van een eventuele gediagnosticeerde stoornis die of syndroom dat specifieke
begeleidingsvragen oplevert (bijvoorbeeld fragiele X, Cornelia de Lange, vormen van autisme,
downsyndroom).
• Het gegeven of een kind wel of niet spreekt; de communicatieve redzaamheid. Hierbij maken
we gebruik van de aanwezige logopedische toetsen en verdere dossierinformatie.
• Belemmerende en bevorderende factoren die van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van
een leerling, bijvoorbeeld een ondersteunende thuissituatie.
• Medische gegevens.
De orthopedagoog is verantwoordelijk voor het opstellen van het document
ontwikkelingsperspectief en legt het concept voor bespreking en vaststelling voor aan de Commissie
van Begeleiding (CvB). Binnen zes weken na plaatsing op de Regenboog heeft de CvB deze gegevens
geanalyseerd, geïnterpreteerd en het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit vormt de basis voor
het onderwijs in de groepen.
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Het toegewezen perspectief heeft consequenties voor het onderwijsaanbod. Bij elk
ontwikkelingsperspectief (“OPP”) hoort een leerroute die feitelijk bestaat uit een verzameling van
door de school gehanteerde doelstellingen waarvan vastgesteld is dat ze haalbaar zijn voor een
leerling met zijn/haar specifieke kindkenmerken.
Het OPP en de bijbehorende leerroute is voor de school een handvat dat gebruikt wordt bij verdere
planning van het onderwijs en voor het bepalen van een toekomstperspectief.
Elke leerroute wordt gedefinieerd in termen van te behalen leerlijndoelen met het daarbij
behorende leerstofaanbod. In ons LVS is te zien welke doelstellingen voor deze leerling op basis van
de ons ter beschikking staande gegevens minimaal haalbaar moeten zijn. Doordat een deel van onze
leerlingen zich disharmonisch ontwikkelt, is het niet altijd mogelijk om op alle vakspecifieke en
vakoverstijgende gebieden dezelfde leerroute te volgen.
In deze gevallen spreken we van een beredeneerde afwijking. In het document OPP wordt per
ontwikkelingsgebied aangegeven welke leerroute een leerling volgt.
De einddoelen van het onderwijs blijven in de meeste gevallen onveranderlijk: door een OPP te
hanteren wordt de ontwikkeling en de vooruitgang van een leerling afgezet tegen de bij de start van
het onderwijs uitgesproken verwachtingen.
Wanneer tijdens de schoolperiode aan de hand van leerlijngegevens in LVS blijkt dat een leerling
meer of minder doelen kan behalen dan in de toegekende leerroute wordt weergegeven, zullen er
individuele bij de prestaties van het kind passende doelen worden geformuleerd. Het presteren of
de ontwikkeling van een kind kan in deze situatie aanleiding zijn voor de CVB om een deel van de
bijbehorende leerroutes aan te passen aan de ontwikkeling van de leerling. Uiteindelijk kan dit zelfs
leiden tot het aanpassen van het OPP. Uiteraard gebeurt dit nooit zonder zorgvuldige onderbouwing
en altijd in samenspraak met de ouders.
6.2
Koppeling uitstroombestemming aan ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief wat voor een leerling wordt gehanteerd heeft gevolgen voor de
uitstroom van de leerling. Er is een direct verband tussen ontwikkelingsperspectieven en
uitstroombestemmingen. Bij elk ontwikkelingsperspectief hoort een eindniveau in termen van
leerlijndoelen. De eindniveaus bij uitstroom op het SO bepalen voor welke uitstroombestemming
een leerling in aanmerking komt. Bijvoorbeeld eindniveau 6 op de leerlijnen voor zml leidt tot
uitstroombestemming VSO-zml.
In het volgende hoofdstukken gaan we verder in op de arrangementen van de Regenboog en de
mogelijke uitstroombestemmingen.
Voor een uitgebreide beschrijving en verdere uitwerking van het werken met ontwikkelingsperspectieven verwijzen we naar het beleidsstuk “ Werken met ontwikkelingsperspectieven op de
Regenboog”.
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7 Uitstroombestemmingen
7.1
Wat is een uitstroombestemming?
In het OPP van het SO wordt aangegeven wat het perspectief van de leerling is aan het einde van de
schoolperiode in het SO. Er zijn daarom uitstroombestemmingen geformuleerd die ouders een
leidraad geven waar het gaat om het vervolg op het SO. In de zorgstructuur van de school staat
beschreven dat het van belang is om er door middel van een geïndividualiseerd
ontwikkelingsperspectief naar te streven dat de leerling bij het SO-schoolverlaten zo goed presteert
als dat je redelijkerwijze mag en kan verwachten.
Dit betekent in praktijk dat een leerling bij schoolverlaten alle doelstellingen behaald moet hebben
die voor dit kind haalbaar zijn.
7.2

De verschillende uitstroombestemmingen van de Regenboog

Uitstroombestemming A: VSO zml of dagbesteding 12+
Voor leerlingen die na (of al tijdens de plaatsing) in het SO weinig tot geen ontwikkeling meer
doormaken op de zml-leerlijnen (niet verder ontwikkelen dan niveau 2 van de leerlijnen voor zml) is
uitstroom naar een centrum voor dagbesteding mogelijk.
Voor de leerlingen, waarbij die ontwikkeling wel duidelijk (zij het in hele kleine stapjes) aanwezig is,
is uitstroom mogelijk naar het speciaal voorgezet onderwijs voor zmlk.
VSO voor zmlk is een vorm van eindonderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van een zo groot
mogelijke zelfstandigheid op de domeinen wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Niveau 4 van de
leerlijnen is het streefniveau voor deze leerlingen bij uitstroom van het SO.
Uitstroombestemming B : VSO zml
VSO voor zmlk is een vorm van eindonderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van een zo groot
mogelijke zelfstandigheid op de domeinen wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Niveau 6 van de
leerlijnen is het minimumniveau bij uitstroom van het SO.
Uitstroombestemming C: VSO zml
VSO voor zmlk is een vorm van eindonderwijs dat zich richt op het ontwikkelen van een zo groot
mogelijke zelfstandigheid op de domeinen wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Niveau 8 van de
leerlijnen is het minimum uitstroomniveau bij uitstroom van het SO.
Uitstroombestemming D: praktijkonderwijs of VSO cluster 4 onderwijs.
De uitstroombestemming “praktijkonderwijs” geeft aan dat de leerling dusdanige mogelijkheden
heeft dat hij/zij na het afronden van de SO-afdeling in staat zou moeten zijn om uit te stromen naar
het praktijkonderwijs of VSO cluster 4. Succesfactoren hiervoor zijn onder meer een didactisch leesen rekenniveau van midden groep 4/eind groep 4 basisonderwijs en een flinke mate van
zelfstandigheid en sociale redzaamheid en een relatief grote mate van intrinsieke motivatie tot
leren. Niveau 10 van de leerlijnen is het minimum uitstroomniveau bij uitstroom van het SO.
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8 Doelgroepen en arrangementen
8.1
Overzicht leerroutes
We bieden binnen onze school een integrale leerlingenzorg voor iedere leerling. Ieder kind heeft
een specifieke onderwijshulpvraag en recht op onderwijs dat aansluit bij deze hulpvraag.
Om aan begeleidingsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen, heeft de Regenboog 4
leerroutes geformuleerd. Naast de 4 leerroutes bieden we een extra arrangement (E) voor
leerlingen die alleen m.b.v. extra ondersteuning een bepaalde leerroute kunnen volgen.
Een “leerroute” is een samenvatting van de inhoud van en de manier waarop het onderwijs wordt
georganiseerd, rekening houdend met de specifieke hulpvraag van de leerling.
De Regenboog biedt de volgende leerroutes aan:
1. Leerroute A;
belevingsgerichte- en/of praktische leerroute
2. Leerroute B;
praktische en beginnend didactische leerroute
3. Leerroute C;
praktische en didactische leerroute
4. Leerroute D;
didactische leerroute
Op basis van dossieranalyse, observatie en gesprekken wordt gekeken naar de hulpvraag van de
leerling. Aan de hand hiervan wordt door de toeleidingscommissie van PPO op advies van de
commissie van begeleiding (CVB) besloten in welk arrangement de leerling geplaatst wordt.
8.2
Organisatie in de school
We werken op de Regenboog met een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw.
De onderbouw is voor leerlingen van 4-7 jaar, de middenbouw voor leerlingen van 7-10 jaar en de
bovenbouw voor leerlingen van 10-13 jaar.
In de onderbouw zitten leerlingen van alle leerroutes nog bij elkaar in de groep. In groep Muis zitten
vooral de jongere kinderen van 4 en 5 jaar en in groep Dribbel zitten vooral de kinderen van 6 en 7
jaar.
De middenbouw en de bovenbouw bestaan beide uit 3 groepen. Bij het plaatsen van een leerling in
een middenbouwgroep of bovenbouwgroep wordt vooral rekening gehouden met de leerroute van
een leerling. Leerlingen met leerroute A komen altijd in Dikkie Dik of Floddertje. Leerlingen met
leerroute B worden meestal geplaatst in Jip en Janneke of Elmer. En leerlingen met leerroute C of D
worden altijd geplaatst in groep Kikker of Woeste Willem.
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Naam van de bouw
Onderbouw

Naam groep
Muis
Dribbel

Leeftijd leerlingen?
4-6 jaar (A tot 7 jaar)
5-7 jaar

Welke leerroute?
A, B, C, D en E
B, C, D en E

Middenbouw

Dikkie Dik
Jip en Janneke
Kikker
Floddertje
Elmer
Woeste Willem

7-10 jaar

A, (B) en E
B, E
(B), C, D, E
A, (B) en E
B, E
(B), C, D, E

Bovenbouw

10-13 jaar

8.3
Leerroute A
Algemeen
Het arrangement A is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is gebaseerd op
hun matige verstandelijke beperking (matig verstandelijk gehandicapt). Eventuele motorischepsychiatrische- of gedragsproblemen zijn niet in grote mate van invloed op de hulpvraag. In het
onderwijsaanbod hoeven daarom geen specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te worden.
Doelgroep
Leerlingen tussen de 4 en 13 jaar met een matige verstandelijke beperking. De leerlingen zetten hun
taal niet of nauwelijks in om te communiceren. Zij begrijpen concreet gesproken taal die betrekking
heeft op het hier en nu in de klas. Deze leerlingen hebben in hun zelfredzaamheid veel hulp en
aansturing nodig van de leerkracht. Zij hebben veel afwisseling in verschillende taken nodig en ook
afwisseling in inspannende en ontspannende taken. Naast veel behoefte aan individuele instructie
kunnen zij werken in een klein groepje onder begeleiding van een leerkracht of assistent. Zij kunnen
zelfstandig werken wanneer zij een kortdurende, voor-gestructureerde taak krijgen op
beheersingsniveau. In de interactie met andere leerlingen hebben zij de nabijheid van een
volwassene nodig zodat regels, waarden en normen op dat moment, in die situatie duidelijk
gemaakt kunnen worden. De leerlingen kennen enkele basisemoties maar in de regulatie van hun
emoties zijn zij afhankelijk van de volwassene.
Leerroute en onderwijsaanbod
Deze leerlingen volgen leerroute A. Dat betekent dat we streven naar uitstroomniveau 4 op alle
leerlijnen voor zml.
In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op het aanleren en ontwikkelen van schoolse
voorwaarden en de sociale en praktische redzaamheid. De onderbouwgroepen kennen een
noodzakelijke balans tussen inspannende activiteiten en ontspannende activiteiten. Er is veel
aandacht voor het welbevinden van de leerling, het aanbieden van vaste structuren, werkhouding,
taakgerichtheid, ADL vaardigheden, spelontwikkeling en zelfontplooiing. In de middenbouw zet
bovengenoemde zich voort.
Vanaf de middenbouw worden voorbereidende reken- en leesvaardigheden aangeboden, maar het
accent ligt in deze groepen op het verder ontwikkelen van de leervoorwaarden. Voldoende
afwisseling tussen inspanning en ontspanning blijft voor deze leerlingen een belangrijke
onderwijsbehoefte. Er worden didactische structuren aangeleerd (zoals werken in een circuitmodel
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en het inzetten van het directe instructiemodel), waarbinnen motiverende individuele, groeps- en
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding
ontvangen van één van de twee begeleiders. Een belangrijk aandachtspunt blijft het stimuleren van
de zelfredzaamheid.
In de bovenbouw is er sprake van steeds groter wordende zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Fysieke hulp bij het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de zelfredzaamheid wordt zo veel
mogelijk afgebouwd maar aansturing door de leerkracht blijft nodig. Er wordt toegewerkt naar de
overstap VSO. Dit uit zich onder andere in het laten kennismaken met een aantal praktijkvakken,
zoals deze in het VSO gegeven worden. De vakken koken, techniek en tuin worden in de bovenbouw
aan alle leerlingen aangeboden.
Zowel in de middenbouw als in de bovenbouw blijft er veel ruimte voor spel en belevingsgerichte
activiteiten.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement A worden altijd geplaatst in groep Dikkie Dik (middenbouw) of groep
Floddertje (bovenbouw). In de onderbouw worden deze leerlingen meestal in groep Muis geplaatst.
We streven naar een groepsbezetting van maximaal 10 leerlingen in groep Muis.
Kenmerken van Dikkie Dik en Floddertje zijn:
• Deze groepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen, er is een leerkracht en een assistent
werkzaam op alle dagen.
• De activiteiten in deze groepen sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er
worden didactische structuren aangeleerd, door middel van individuele en/of kleine groeps- en
klassenactiviteiten.
• Er wordt tegemoet gekomen aan de beperkte taakspanne van de leerlingen door het afwisselen
van inspannende en ontspannende activiteiten. Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid,
voorspelbaarheid, training, oefening en veelvuldige herhaling noodzakelijk.
• Er is in deze groepen meer aandacht en ruimte voor het stimuleren van de zelfredzaamheid,
spelontwikkeling en belevingsgerichte activiteiten.
• Er worden kleine doelen gesteld waarbij intensieve begeleiding noodzakelijk is. Er wordt veel
aandacht besteed aan de algemene-, zelfredzaamheids- en sociaal emotionele ontwikkeling.
• Leren door doen!
8.4
Leerroute B
Algemeen
Het arrangement B is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is gebaseerd op
hun matige tot lichte verstandelijke beperking. Eventuele motorische- psychiatrische- of
gedragsproblemen zijn niet in grote mate van invloed op de hulpvraag. In het onderwijsaanbod
hoeven daarom geen specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te worden.
Doelgroep
Leerlingen tussen de 4 en 13 jaar met een matige of lichte verstandelijke beperking. Deze leerlingen
zetten hun taal in om te communiceren en begrijpen gesproken taal op een eenvoudig, concreet
niveau. Zij kunnen instructie, ook bij het leren van nieuwe taken, in een klein groepje goed aan. Zij
kunnen zelfstandig werken maar afwisseling tussen inspannende en ontspannende taken blijft
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nodig. Zij kunnen de meeste taken die betrekking hebben op de praktische zelfredzaamheid
zelfstandig uitvoeren. Zij zijn hierin echter wel in grote mate afhankelijk van de aansturing van de
leerkracht. De leerlingen kennen en herkennen de basisemoties bij zichzelf en anderen en zij kennen
enkele secundaire emoties. In een vertrouwde, rustige situatie kunnen zij hun basisemoties
reguleren. In de interactie met andere leerlingen gaan deze leerlingen met name nog uit van hun
eigen belang. Zij kunnen zich houden aan de regels, waarden en normen zolang een volwassene in
de klas aanwezig is.
Leerroute en onderwijsaanbod
Deze leerlingen volgen leerroute B. Dat betekent dat we streven naar uitstroomniveau 6 op alle
leerlijnen voor zml.
In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op het aanleren en verder ontwikkelen van schoolse
voorwaarden en de sociale en praktische redzaamheid. De onderbouwgroepen kennen een
noodzakelijke balans tussen inspannende activiteiten en ontspannende activiteiten. Er is veel
aandacht voor het welbevinden van de leerling, het aanbieden van vaste structuren, werkhouding,
taakgerichtheid, ADL vaardigheden, spelontwikkeling en zelfontplooiing. In de middenbouw zet
bovengenoemde zich voort.
Vanaf de middenbouw gaat er meer nadruk liggen op het (voorbereidende) reken- en leesonderwijs.
Het accent ligt in deze groepen op het verder ontwikkelen van de leervoorwaarden. Er worden
didactische structuren aangeleerd (zoals werken in een circuitmodel en het inzetten van het directe
instructiemodel), waarbinnen motiverende groeps- en klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de
leerlingen op maat instructie en begeleiding ontvangen van één van de twee begeleiders.
In de bovenbouw wordt deze lijn voortgezet. Daarnaast is er In de bovenbouw sprake van steeds
groter wordende zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt toegewerkt naar de overstap VSO.
Dit uit zich onder andere in het laten kennismaken met een aantal praktijkvakken, zoals deze in het
VSO gegeven worden. De vakken koken, techniek en tuin worden in de bovenbouw aan alle
leerlingen aangeboden.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement B worden meestal geplaatst in groep Jip en Janneke (middenbouw) en
Elmer (bovenbouw). In de onderbouw starten de leerlingen met arrangement B in groep Muis
(maximaal 10 leerlingen), waarna ze afhankelijk van hun ontwikkeling na 1 of 2 jaar zullen
doorstromen naar groep Dribbel. In groep Dribbel hanteren we een groepsgrootte van maximaal 12.
Leerlingen met arrangement B die minder redzaam zijn en meer behoefte hebben aan afwisseling
tussen inspanning en ontspanning, kunnen om deze redenen ook worden geplaatst in groep Dikkie
Dik of groep Floddertje.
Kenmerken van groep Jip en Janneke en groep Elmer zijn;
• Deze 2 groepen bestaan uit maximaal 13 leerlingen.
• Er is een leerkracht en een assistent werkzaam op alle dagen.
• De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er worden didactische
structuren aangeleerd, door middel van kleine groeps- en klassenactiviteiten.
• Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid, voorspelbaarheid, training, oefening en
veelvuldige herhaling noodzakelijk.
• Leren door doen, maar ook aandacht voor lezen en schrijven in het platte vlak.
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8.5
Leerroute C
Algemeen
Het arrangement C is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is gebaseerd op
hun lichte verstandelijke beperking. Eventuele motorische- psychiatrische- of gedragsproblemen zijn
niet in grote mate van invloed op de hulpvraag. In het onderwijsaanbod hoeven daarom geen
specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te worden.
Doelgroep
Leerlingen tussen de 4 en 13 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Deze leerlingen zetten
hun taal in om te communiceren en zij begrijpen, op concreet niveau, wat de ander zegt. Zij kunnen
zelfstandig werken aan cognitieve taken. Externe motivatie om te gaan werken en te blijven werken
is belangrijk maar deze leerlingen zijn deels (passend bij hun interesse) ook intrinsiek gemotiveerd
om, op hun niveau, iets te leren. Bij de overgang naar de middenbouw zijn zij in staat om te werken
met reguliere lesmethoden op reken- en leesgebied. Deze leerlingen zijn sociaal gericht, willen graag
samen spelen maar zetten nog wel veelal hun eigen belang voorop. Zij hebben een volwassene
nodig voor toezicht om zich aan de regels en waarden en normen te houden. De leerlingen kennen
en herkennen de basisemoties bij zichzelf en anderen en zij kennen enkele secundaire emoties. In
een vertrouwde, rustige situatie kunnen zij hun basisemoties reguleren.
Leerroute en onderwijsaanbod
Deze leerlingen volgen leerroute C. Dat betekent dat we streven naar uitstroomniveau 8 op alle
leerlijnen voor zml. In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op het aanleren en verder
ontwikkelen van schoolse voorwaarden en de sociale en praktische redzaamheid. De
onderbouwgroepen kennen een noodzakelijke balans tussen inspannende activiteiten en
ontspannende activiteiten. Er is veel aandacht voor het welbevinden van de leerling, het aanbieden
van vaste structuren, werkhouding, taakgerichtheid, ADL vaardigheden, spelontwikkeling en
zelfontplooiing. In de middenbouw zet bovengenoemde zich voort.
Vanaf de middenbouw wordt een begin gemaakt met reken- en leesonderwijs aan de hand van
reguliere methoden. Het accent ligt in deze groepen meer dan in de andere groepen op de
didactische ontwikkeling. Er worden didactische structuren aangeleerd (zoals werken in een
circuitmodel en het inzetten van het directe instructiemodel), waarbinnen motiverende groeps- en
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding
ontvangen van één van de twee begeleiders.
In de bovenbouw wordt deze lijn voortgezet. Daarnaast is er In de bovenbouw sprake van steeds
groter wordende zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt toegewerkt naar de overstap VSO.
Dit uit zich onder andere in het laten kennismaken met een aantal praktijkvakken, zoals deze in het
VSO gegeven worden. De vakken koken, techniek en tuin worden in de bovenbouw aan alle
leerlingen aangeboden.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement C worden altijd geplaatst in Kikker of Woeste Willem. In de onderbouw
starten leerlingen met arrangement C in groep Muis, waarna ze na 1 jaar zullen doorstromen naar
groep Dribbel.
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Kenmerken van groep Kikker en groep Woeste Willem zijn;
• Deze 2 groepen bestaan uit maximaal 13 leerlingen.
• Er is een leerkracht en een assistent werkzaam op alle dagen.
• De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er worden didactische
structuren aangeleerd, middels kleine groeps- en klassenactiviteiten.
• Er is veel aandacht voor het schoolse leren, de meeste tijd en aandacht gaat uit naar de
didactische leergebieden.
• De tijd voor het vergroten van de praktische redzaamheid is beperkt.
• Leren via reguliere methoden, minder ruimte voor praktische activiteiten.
8.6
Leerroute D
Algemeen
Het arrangement D is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is gebaseerd op
hun lichte verstandelijke beperking. Eventuele motorische- psychiatrische- of gedragsproblemen zijn
niet in grote mate van invloed op de hulpvraag. In het onderwijsaanbod hoeven derhalve geen
specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te worden.
Doelgroep
Leerlingen tussen de 4 en 13 jaar met een lichte verstandelijke beperking, intrinsieke motivatie voor
schoolse vakken, zoals taal en rekenen en een grote mate van praktische redzaamheid en sociale
competentie. Deze leerlingen zijn bij de overgang naar de middenbouw in staat om te werken met
reguliere lesmethoden op reken- en leesgebied. Het gaat om leerlingen die op een leeftijd van 13
jaar een ontwikkelingsleeftijd hebben van 7-8 jaar.
Leerroute en onderwijsaanbod
Deze leerlingen volgen leerroute D. Dat betekent dat we streven naar uitstroomniveau 10 op alle
leerlijnen voor zml.
Het onderwijsaanbod aan deze leerlingen is overeenkomstig het aanbod aan de leerlingen met een
C-arrangement, alleen het tempo waarin de lesstof wordt aangeboden, en dus ook het eindniveau
dat wordt behaald, ligt bij deze leerlingen hoger.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement D worden altijd geplaatst in groep Kikker of groep Woeste Willem. In
de onderbouw starten leerlingen met arrangement D in groep Muis, waarna ze na 1 jaar zullen
doorstromen naar groep Dribbel.
•
•

Zie arrangement C
Er is meer onderwijstijd voor lezen, spelling en rekenen voor deze leerlingen.
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8.7
Leerroute E
Algemeen
Arrangement E is voor leerlingen, waarbij de discrepantie tussen didactisch functioneren en sociaalemotioneel en/of communicatief functioneren onevenredig groot is, waardoor deze leerling ernstig
wordt beperkt in zijn totale functioneren. Vaak gaat het om leerlingen die door hun autisme en/of
door hechtingsproblematiek ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling. Voor deze leerlingen
wordt in school ABA ingezet.
Doelgroep
Leerlingen in dit arrangement hebben gedurende de dag veel individuele begeleiding nodig om tot
ontwikkeling te kunnen komen en zich te kunnen handhaven binnen de schoolse setting.
Zo zijn er leerlingen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en of door hun lage sociale
redzaamheid en emotionele ontwikkeling eveneens veel directe begeleiding nodig hebben.
Bij deze leerlingen staan hun externaliserende en/of internaliserende gedragsproblemen dusdanig
op de voorgrond dat hun ontwikkeling bedreigd wordt.
Voor deze leerlingen is, naast de reguliere zorg op school, extra individuele begeleiding nodig om te
kunnen functioneren in één van onze groepen. Deze extra individuele begeleiding wordt bekostigd
vanuit een MG-indicatie aanvraag en/of vanuit de AWBZ.
Leerroute en onderwijsaanbod
Deze leerlingen volgen afhankelijk van hun mogelijkheden vaak een samengestelde leerroute. Dit
betekent dat ze op het ene vakgebied leerroute C volgen en op een ander vakgebied misschien wel
leerroute A. Ook het uitstroomniveau op de diverse vakgebieden zal bij deze leerlingen heel divers
zijn vanwege hum vaak disharmonische ontwikkeling.
Het onderwijsaanbod aan deze leerlingen bestaat altijd uit een individueel aangepast aanbod,
waarbij enerzijds wordt tegemoet gekomen aan de didactische vaardigheden van de leerling en
anderzijds de lagere ontwikkeling op het gebied van spelontwikkeling, sociale vaardigheden en
emotionele weerbaarheid. Vaak functioneren deze leerlingen vooral emotioneel op een veel lagere
leeftijd, waardoor fysieke nabijheid, veel afwisseling in activiteiten en individuele aansturing
belangrijk zijn in het onderwijsaanbod aan deze leerlingen.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement E worden geplaatst in de groep die op dat moment het beste aansluit
bij de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerling. Dat betekent dat in alle groepen
leerlingen met een E-arrangement geplaatst kunnen worden.
Er wordt o.a. gekeken naar draagkracht van een groep, groepsgrootte, invloed van/op andere
kinderen, leerkrachtvaardigheden (human dynamics), beschikbare ruimte voor eventuele
aanpassingen etc.
De inzet van ABA
Op de Regenboog verzorgt het ABA centrum de Gedragstherapeutische één op één begeleiding. Op
deze manier wordt in arrangement E zorg met onderwijs gecombineerd. De zorg wordt geboden om
onderwijs op de Regenboog mogelijk te maken en mogelijk te houden. Daarbij is er een nauwe
samenwerking met ouders en leerkrachten. Er wordt geprobeerd om alle partijen te laten werken
aan dezelfde doelen om de kans op succes te vergroten.
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Doel van de ABA begeleiding is:
• het welzijn van de leerling vergroten;
• de leerling behouden voor de huidige vorm van onderwijs;
• de leerling klaarstomen voor een hogere vorm van onderwijs;
• ouders en leerkrachten toerusten om de leerling op een goede manier te begeleiden en de
ontwikkeling te stimuleren.
De ABA training is er op gericht om met kleine stapjes en veel herhaling nieuwe vaardigheden aan
de leerling aan te leren. Er wordt gewerkt vanuit de motivatie van de leerling. We werken volgens
de principes van de wetenschap van de gedragsanalyse (Applied Behavior Analysis). De begeleiding
wordt geboden door een orthopedagoog of psycholoog die zich verder geschoold heeft in ABA; en
onder supervisie van een BCBA (Board Certified Behavior Analyst).
Afhankelijk van de hulpvraag van de leerkracht vindt de begeleiding van de leerling plaats in de klas,
of in een aparte trainingsruimte. De begeleiding bestaat uit minimaal vier uur per week en bestaat
uit direct contact met de leerling, de leerkracht of de ouders. De begeleiding van de leerkracht vindt
plaats door ‘coaching on the job’ of door video analyse buiten schooltijd. Ouderbegeleiding kan
zowel thuis als op school plaatsvinden.
Bij de start wordt er een nulmeting gedaan. Op basis van de nulmeting wordt er een Individueel
Educatie Plan gemaakt. Tijdens de uitvoering van het plan wordt de vooruitgang van de leerling
nauwgezet gevolgd. Iedere 8 weken vindt er een evaluatie plaats.
8.8
Arrangement AB
Algemeen
Het doel van de ambulante begeleiding is om de (reguliere) school van de leerling met een
verstandelijke beperking in staat te stellen om deze leerling te begeleiden door middel van het
overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden zodat de leerling het onderwijs op de eigen school
kan volgen. Daar waar nodig kan de ambulant begeleider het traject rond de overgang naar een
andere school begeleiden.
Doelgroep
Het arrangement AB is voor leerlingen met een verstandelijke beperking die onderwijs volgen
binnen het basis onderwijs, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het voortgezet onderwijs (met
name praktijkonderwijs).
Er is tevens een mogelijkheid om peuters te begeleiden in de aanloop naar het basisonderwijs met
het oog op een soepele overgang.
Inhoud van het arrangement
Het uitgebreid arrangement kan worden ingezet bij een leerling met een nog geldende Cluster 3-zml
indicatie of een toelaatbaarheidsverklaring. De ambulante begeleiding die gedurende een schooljaar
aan een school geboden wordt, bestaat uit de volgende activiteiten:
• Het ondersteunen van de school bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en het
voortgangsverslag. Met betrekking tot voortgangsregistratie kunnen wij waar wenselijk de
gegevens van de leerling invoeren in het registratiesysteem van De Regenboog;
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De ambulant begeleider is procesbewaker en onderhoudt contacten met de school en met de
ouders. Hieronder vallen observaties, klassenbezoeken en verschillende overlegmomenten;
• Het onderhouden van contacten met externen (bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut,
orthopedagoog);
• Het geven van adviezen met betrekking tot de pedagogische en didactische aansturing van de
leerling;
• Het uitlenen van materialen (methoden, literatuur, aangepast materiaal). Dit wordt gedaan
vanuit onze uitgebreide orthotheek waarin materialen zijn uitgezocht en afgestemd op de
diverse items van de zml- leerlijnen.
• Het geven van voorlichting (handicap specifiek en/of leerlijnspecifiek).
Bij het uitgebreide arrangement dienen ouders altijd betrokken te worden.
•

Kort begeleidingsarrangement
Een kort begeleidingsarrangement kan ingezet worden ten behoeve van een leerling waarbij een
school denkt aan het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. De ambulante begeleider denkt
mee over de zorgvraag en bekijkt hierbij de verdere mogelijkheden van de begeleiding op school of
de eventuele afweging tot overplaatsing naar een andere school. De begeleiding bestaat hierbij uit
de volgende activiteiten:
• 2 keer een observatie;
• 2 keer een gesprek;
• 1 keer een verslaglegging.
Bij dit arrangement geldt dat school de ouders hiervan op de hoogte moet stellen.
Kenmerken van de ambulante dienst
De ambulante dienst van De Regenboog is een kleine dienst wat mogelijkheden biedt om zo direct
en flexibel mogelijk aan te sluiten aan de ondersteuningsbehoefte van de scholen. De dienst bestaat
uit 3 geschoolde onderwijsspecialisten. Ze is gesitueerd in SO De Regenboog waardoor er een
optimale aansluiting is bij de ontwikkelingen in het onderwijs aan zml-leerlingen. De dienst beschikt
over een uitgebreide orthotheek van waaruit materialen kosteloos ingekeken, ingezet en uitgeleend
kunnen worden.
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9 Kengetallen
9.1

Kengetallen leerling populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren

Leerlingpopulatie
SO-ZMLK
SO-MG

2014
83
11

2013
83
6

2012
85

2011
86

2010
81

2009
77

2008
79

2007
87

Uitstroom
VSO-ZMLK

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

8

10

13

12

6

VSO-ZMLK-MG
Dagcentrum
Dagcentrum 12+

1

Aanmeldingen bij PCL
Verwijzing SBO
Terugplaatsingen vanuit SBO
Aantal LWOO/ Pro beschikkingen

3

2

1

Verwijzingen naar SO cluster 1 en 2
Verwijzingen naar SO cluster 3

4
1

3

Verwijzingen naar SO cluster 4
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10 Slotopmerkingen
10.1 Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs
De Regenboog biedt onderwijs aan leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Voor iedere
hulpvraag zal in overleg tussen de toeleidingscommissie, de verwijzende school en de commissie
van begeleiding bekeken worden of er een passend arrangement binnen of buiten de Regenboog te
vinden is.
Contra-indicaties kunnen zijn: extreem internaliserend of juist externaliserend gedrag waarbij er
sprake is van zelfverwonding of agressie naar leerkrachten en/of mede- leerlingen. Ook medische
problematiek kan een contra-indicatie zijn.
Bij leerlingen met een laag cognitief zeer moeilijk lerend niveau zal altijd de leerbaarheid van belang
blijven. Criterium is dat een leerling ontwikkeling laat zien op de zml- leerlijnen en/of wanneer de
leerling bij binnenkomst in de onderbouw nog niet op het niveau van de zml-leerlijnen functioneert,
hij of zij binnen afzienbare tijd ontwikkeling laat zien en op het niveau van de zml- leerlijnen gaat
functioneren. Wanneer dit niet het geval is, is er tevens sprake van een contra-indicatie.
10.2. Ambities
De ambities van de Regenboog kunnen als volgt worden geformuleerd:
We willen een warme, betrokken en betrouwbare school zijn, die er voor zorgt dat onze leerlingen
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is in onze situatie zichtbaar in de hoeveelheid
arrangementen, de resultaten van de leerlingen en de betrokkenheid en de tevredenheid van
ouders. Daarnaast willen we ons blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dat geldt voor de
professionaliteit en kwaliteit van het personeel, maar ook voor de school als geheel. Binnen passend
onderwijs staan we open voor de ontwikkeling van nieuwe arrangementen, al dan niet in
samenwerking met basisscholen en of scholen voor SBO.
10.3 Rol binnen PPO en anders samenwerkingsverbanden
De Regenboog wil binnen PPO de plek zijn waar alle leerlingen met een verstandelijke beperking
onderwijs vanuit een ervaringsgerichte aanpak kunnen ontvangen. Aansluiten bij mogelijkheden,
niet het product, maar het proces centraal en ontwikkelen van talenten zijn kernwaarden van ons
onderwijs. Daarnaast willen we ook het centrum voor expertise, ondersteuning en begeleiding zijn
waar alle PPO-scholen een beroep op kunnen doen. De jarenlange ervaring in begeleiding en
advisering van basisscholen door onze AB-dienst willen we graag in dienst stellen van PPO.
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Begrippenlijst
ABA
ADD
ADL
ADHD
ALO
ASS
AWBZ
CJG
CED
CVB
CIOS
DOWN
DSM-IV
ECSO
ESSEON
Fragiele-X
IB(-er)
ICD-10
MBO
MEE
MG
MR
OPP
PABO
PCBO
PCL
PDCA
PPO
SARR
SBO
SEN
SEO
SMW
SO
SRZ
STIBCO
SWV
TOG
VSO
WAJONG
WMS
ZAT
ZML
ZMLK

Applied Behaviour Analysis; instituut dat helpt in de omgang met autisme
Attention Deficit Disorder (aandachtstekortstoornis)
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis)
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Autisme Spectrum Stoornissen
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Centrum voor Jeugd en Gezin
Centrum voor Educatieve Diensten
Commissie van Begeleiding
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
Erfelijke afwijking die gepaard kan gaan met een verstandelijke beperking
Classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen
Expertise Centrum voor het Speciaal Onderwijs
Test voor het meten van het sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau
Erfelijke verstandelijke handicap
Intern Begeleider
Classificatiesysteem voor ziektes en gezondheidsproblemen
Middelbare Beroeps Opleiding
Ondersteunende instantie voor mensen met een beperking
Meervoudig Gehandicapt
Medezeggenschaps Raad
Ontwikkelingsperspectief
Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs (lerarenopleiding)
Stichting Protestants Christelijke Basis en Orthopedagogisch Onderwijs
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Plan Do Check Act; cyclische managementmethode voor continue verbetering
Passend Primair Onderwijs Rotterdam. Dit is het samenwerkingsverband van scholen waar
de Regenboog toe behoort
Specialistisch Autisme team
Speciaal Basisonderwijs
Special Educational Needs (master SEN, master opleiding voor leraren)
Psychologische test
School Maatschappelijk Werk
Speciaal Onderwijs
Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen
Insituut voor Bevordering van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling
Samenwerkingsverband
Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet Medezeggenschap op Scholen
Zorg Advies Team
Zeer Moeilijk Lerenden
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
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