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1 Inleiding
Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van de Regenboog voor SO-ZML uit Rotterdam. De
Regenboog maakt deel uit van het SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).
De doelstelling van het schoolondersteuningsprofiel is antwoord geven 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?
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 is
onderdeel van de diepteondersteuning.
Binnen het speciaal onderwijs is echter de zelfde onderverdeling te maken als in het basisonderwijs:
Basisondersteuning betreft de reguliere onderwijszorg die de SO-school zelf kan bieden. Hierbij gaat
het om de mogelijkheden die de school heeft om het onderwijs aanbod met behoud van kwaliteit
aan te passen aan verschillen in de onderwijsbehoeften van kinderen op hun school.
Extra ondersteuning betreft de onderwijszorg die de SO-school kan bieden mits 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 breedteondersteuning, persoonlijke ondersteuning, lichte en zware ondersteuning of een
indeling in zwaartecategorieën.
Diepteondersteuning betreft de zorg die vorm gegeven wordt door gespecialiseerde voorzieningen.
Wanneer basis- en extra ondersteuning samen ontoereikend zijn, wordt de verantwoordelijkheid
van de school 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
Mevr. M. Bennink
Kelloggplaats 340 3068 XA Rotterdam
0104559050
margriet.bennink@regenboogso.nl
St. PCBO Rotterdam-Zuid
PPO Rotterdam

Doelgroep

De Regenboog biedt onderwijs aan leerlingen van 4-12/13 jaar met een verstandelijke beperking en
veelal bijkomende problematiek, zoals ASS, ADHD, hechtingsproblematiek etc. 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.
Binnen ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij zowel het emotionele
ontwikkelingsniveau van de leerlingen als het cognitieve ontwikkelingsniveau. Veel van onze
leerlingen hebben een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de ontwikkeling op het
ene gebied minder snel verloopt dan de ontwikkeling op een ander gebied. Mede hierdoor is
individuele aandacht van groot belang.
De doelgroep laat steeds verschuivingen en veranderingen zien, zo zien we een toename van
leerlingen met externaliserende problematiek. De hulpvragen die aan de school worden voorgelegd
vragen om voortdurende aanpassingen in de organisatie en bijscholing van het personeel.
Ondanks de vele beperkingen die onze leerlingen ervaren op hun weg naar volwassenheid zijn wij
overtuigd van de mogelijkheden tot groei van ieder mens en van de bijdrage die wij als professionals
aan deze ontwikkeling kunnen leveren.
Ons motto is dan ook: “Groeien doen we samen”

2.3

Identiteit en missie

De Regenboog is een Protestants Christelijke school voor speciaal onderwijs aan kinderen met een
verstandelijke beperking. De Regenboog wil een ‘ontmoetingsschool’ zijn, waar iedereen welkom is.
Wel vragen we respect voor de identiteit van de school.
De identiteit is in 2009 door het team als volgt geformuleerd:
“Mijn school leert mij dat God van mij houdt en dat ik mag zijn zoals ik ben. Ik voel me veilig en
prettig zodat ik mijn talenten kan ontwikkelen. Ik weet waar ik aan toe ben, op wie ik kan bouwen
en wie ik kan vertrouwen.”
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De Regenboog heeft de volgende missie:
De Regenboog biedt passend onderwijs aan leerlingen met een
verstandelijke beperking. Wij bieden een breed en kwalitatief onderwijsen ontwikkelingsaanbod met als doel de leerlingen voor te bereiden op
passend vervolgonderwijs en/of dagbesteding.

2.4

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie is gevormd op basis van diverse onderwijsmodellen; we gebruiken o.a.
aspecten uit het ervaringsgerichte onderwijs en aspecten van de traditionele vernieuwers. Een 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 vooropstellen. Wij onderschrijven deze kenmerken of
onderliggende principes en willen deze een centrale rol geven in het onderwijs en in de opvoeding
aan onze kinderen. Dit betekent dat de kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep
zitten.
Vanuit de ervaringsgerichte instelling ben je als leerkracht vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat
zich in de mens/het kind concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Als leerkracht ben je
aangetrokken tot wat zich heel concreet in de praktijk afspeelt. Je bent dus gericht op het proces.
Het proces bij de kinderen én 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. Mediërend leren is voor ons een belangrijk
middel om de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen. Want alhoewel het proces centraal staat,
worden onze kinderen uiteindelijk in onze maatschappij afgerekend op het product (dit is wat we
uiteindelijk toetsen en meten).
Wij zijn als professionals overtuigd van drie belangrijke kwaliteitsindicatoren van het
ervaringsgerichte onderwijs, te weten; welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.
Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons voorwaarden voor een optimale persoonlijke
ontwikkeling. De derde kwaliteitsindicator van het ervaringsgerichte onderwijsmodel,
verbondenheid, is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van goed burgerschap, ook
voor onze leerlingen en speelt een belangrijke rol in het kader van het ontwikkelen van
ouderbetrokkenheid.
Er wordt op de Regenboog niet alleen aandacht besteed aan het ontwikkelen van de schoolse
vaardigheden van de leerlingen, maar vooral ook aan de vakoverstijgende leergebieden, zoals de
sociaal-emotionele ontwikkeling, het inzicht in de taak, taakaanpak, werkhouding, de
communicatieve redzaamheid, de praktische redzaamheid, de zintuiglijke- en motorische
ontwikkeling en de spelontwikkeling. Daarnaast is er veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling.
Voor iedere leerling wordt een eigen leertraject uitgezet met individuele doelen. Uitgangspunt voor
de individuele doelen zijn de leerlijnen voor zml (herziene versie 2012) en de Zien-observatielijsten.
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Deze leerlijnen zijn ontwikkeld door het CED op basis van de door het ministerie vastgestelde
kerndoelen zml. Het lesmateriaal, de lesmethoden en activiteiten worden daarop aangepast en de
benodigde deskundigheid en ondersteuning worden ingezet en/of verder ontwikkeld.
We streven naar een ononderbroken ontwikkeling en voortgang gedurende de hele schoolperiode
van de leerling. Ouders worden geïnformeerd over de leerdoelen en zijn medeondertekenaar van
het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het betrekken van de leerlingen bij hun eigen
ontwikkeldoelen is een van de aandachtspunten in de komende jaren.
De kern van wat onze leerlingen maakt tot hoe en wat ze zijn met hun eigen talenten is, dat ze door
hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek een ontwikkeling doormaken
die afwijkt van het “normale”. Soms is vooral de verstandelijke beperking bepalend voor de
mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Bij andere leerlingen, met name bij leerlingen met
ASS, is de bijkomende problematiek vaak van doorslaggevende betekenis als we kijken naar de
mogelijkheden en beperkingen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen loopt altijd vertraagd of verstoord. Aandacht
voor het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en het vergroten van de sociale redzaamheid,
waaronder een positief en realistisch zelfbeeld en een goede weerbaarheid, is een van de
belangrijkste doelen van ons onderwijs. Vaak zien we bij onze leerlingen ongewenst gedrag, dat
moeilijk om te buigen is. Dit komt doordat zij door de verstandelijke beperking geen alternatieven
voor het getoonde ongewenste gedrag hebben. Zelfreflectie ontbreekt in veel gevallen, zij zijn zich
meestal niet bewust van wat het getoonde gedrag voor een impact op anderen heeft.
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk concreet aan de slag te gaan met het aanleren van gewenst
gedrag. Ongewenst gedrag wordt waar mogelijk genegeerd en in plaats ervan wordt alternatief
gedrag aangeleerd, veelal door voordoen (model staan), samendoen en nadoen. Dus in plaats van
aandacht te geven aan het ongewenste gedrag, focussen wij ons op het aanleren van gewenst
gedrag. Uiteraard wordt ongewenst gedrag wel gecorrigeerd, waarbij we duidelijk maken dat we
niet het kind, maar alleen diens gedrag afkeuren.
Bij het aanleren van gewenst gedrag maken we o.a. gebruik van de principes van ABA (applied
behavior analyses). Dit doen we door het toepassen van een belangrijk ABA principe; inspelen op de
motivatie van leerlingen en de leerervaring passend en interessant maken! Gebruik en inzet van ABA
worden afgestemd op de emotionele ontwikkelingsfase van het kind. De emotionele
ontwikkelingsleeftijd van onze leeftijd ligt vaak nog lager dan de verstandelijke ontwikkelingsleeftijd.
Om gedrag van leerlingen te kunnen begrijpen (sensitiviteit) en er op een goede manier op te
kunnen antwoorden (responsiviteit) is het belangrijk dat ons team voldoende kennis heeft van de
emotionele en affectieve ontwikkeling van kinderen met een beperking en die kennis kan vertalen
naar de dagelijkse praktijk in interactie met het kind. Uitgangspunt is het uitdoven van ongewenst
gedrag en het aanleren van gewenst gedrag door te zoeken naar mogelijkheden om het gewenste
gedrag te versterken en door de leerling eigenaar te maken van zijn eigen gedragsprobleem.
Als het gaat om het begeleiden van leerlingen met ernstig externaliserend gedrag hebben wij als
school op dit moment beperkte mogelijkheden. We zijn overtuigd van het belang van geweldloze
communicatie als antwoord op de hulpvraag van leerkrachten en leerlingen.
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Om dit te kunnen toepassen is het nodig om de kennis en vaardigheden van het team te vergroten,
als ook om aanpassingen te doen aan de organisatie van het onderwijs en de beschikbare
materialen, middelen en ruimtes. We kunnen deze leerlingen alleen een plek bieden als we in staat
zijn om de veiligheid voor alle leerlingen en het personeel te garanderen. Iedereen op de Regenboog
heeft het recht op een veilige leer- en werkomgeving. Op dit moment kunnen we dit op beperkte
schaal bieden, o.a. door het inzetten van een onderwijszorgarrangement (OZA) voor leerlingen met
licht externaliserend gedrag. Het is op dit moment nog niet duidelijk of we in de toekomst wel een
aanbod zullen hebben voor leerlingen met ernstig externaliserend gedrag.
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 “doen” waarbij zij
veel persoonlijke begeleiding en aansturing nodig hebben; de leerstappen moeten voor deze
leerlingen klein en begrijpelijk zijn en zij hebben behoefte aan veel herhaling en automatiseren.
Er moet specifiek aandacht worden besteed aan transfer (ofwel het geleerde toepassen in een
andere situatie) omdat dit voor onze leerlingen niet altijd van zelfsprekend is. Onze leerlingen leren
vooral door voordoen, meedoen, nadoen, door middel van visualisering en herhaling.
Een doelgerichte en gestructureerde interactie tussen begeleider en het kind is gericht op het
ontwikkelen van leerdisposities zodat het kind leert van zijn ervaringen en zo zich goed voorbereidt
op toekomstige leersituaties en op het ontwikkelen van cognitieve en metacognitieve vaardigheden
zodat het kind uiteindelijk zichzelf kan sturen en een zelfstandig en verantwoordelijk persoon wordt.
De te ontwikkelen leerdisposities zijn:
o kunnen : de vaardigheid hebben om bepaald gedrag te kunnen vertonen
o voelen: gevoelig zijn voor een situatie waarin het gedrag nuttig is
o willen: geneigd zijn om bepaald gedrag te vertonen
o doen: werkelijk uitvoeren
Dit alles heeft als gevolg dat ons onderwijs specifiek is ingericht op deze stappen of fasen. Het is aan
ons om een omgeving te creëren waarbinnen we onze leerlingen optimaal in staat stellen om zoveel
mogelijk kennis, kunde en vaardigheden te verwerven, waarna het ook aan ons is om ze te leren om
al deze individuele, wisselende, onvoorspelbare kennis, kunde en vaardigheden te gaan toepassen.
Eerst in school en later buiten school.
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 handelingen die een kind, samen met een
leerkracht, kan uitvoeren. De leerkracht bouwt in deze fase voort op de reeds aanwezige cognitieve
kennis 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 t.b.v. de ontwikkeling van de kinderen.
Om leerlingen te helpen bij het generaliseren en transfereren van geleerde vaardigheden maakt een
leerkracht gebruik van verschillende transfertechnieken; generalisatie, bridgings, modelling en
mapping. Deze zijn noodzakelijk om de vakspecifieke lessen te overstijgen. Ook wordt er gebruik
gemaakt van de technieken van ‘Teach voor zml’.
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In het SO wordt er op een expliciete manier 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 inzicht in de taak, de taakaanpak,
werkhouding en het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden. Dit alles om zo optimaal mogelijk bij
te dragen aan het ontwikkelen van de 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 kennis en vaardigheden.
De kern is het aanleren van metacognitieve kennis en vaardigeden. 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.
Gezien de cognitieve stijl en de kerneigenschappen van onze leerlingen heeft de school een
basisklimaat waarbij veiligheid het uitgangspunt is. Belangrijke voorwaarden voor het creëren van
een veilig klimaat zijn “structuur”, “voorspelbaarheid” en “duidelijkheid”. Afspraken hierover zijn
vastgelegd in de beleidsnotitie “het basisklimaat op de Regenboog”. Dit is dan ook overal in de
school te zien en te horen. 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 gestructureerde klaslokalen waarin het onderwijs, alweer, gestructureerd,
georganiseerd en voorspelbaar wordt gegeven.
Door de onderlinge niveauverschillen wordt er in de groepen gewerkt in een zogeheten
“circuitmodel”. Hierdoor kunnen we de leerlingen nog specifieker op hun eigen niveau aan te
spreken.
Op basis van bovenstaande is de visie van de Regenboog als volgt geformuleerd:
De Regenboog wil een ontmoetingsschool zijn en doet dit vanuit Christelijke
normen en waarden.
Onze medewerkers zijn deskundig zowel op pedagogisch als didactisch gebied en
zijn gemotiveerd om elke schooldag het beste van zichzelf te geven om onze
leerlingen te helpen ontwikkelen. Dit doen we door rekening te houden met
verschillen tussen leerlingen op basis van hun beperkingen en talenten en steeds
op zoek te gaan naar aansluitende methodieken, middelen etc.
Met ons onderwijs willen we de leerlingen vaardigheden bijbrengen op het
gebied van sociale competentie, praktische redzaamheid, werkhouding en
taakaanpak en kennis en vaardigheden op het gebied van schriftelijke taal,
mondelinge taal en rekenen. Spel is daarbij een belangrijk middel.
Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de belangrijkste graadmeters; pas
wanneer deze in orde zijn zal een leerling optimaal van het onderwijs kunnen
profiteren. We vinden het op onze school belangrijk om oog te hebben voor
ieders unieke talenten.
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We hebben de overtuiging dat samenwerking en ouderbetrokkenheid tussen
school en ouders bevorderend zijn voor de ontwikkeling van een kind. Samen met
ouders bespreken we het ontwikkelingsperspectief van de leerling en zoeken we
naar overeenstemming. De emotionele en sociale ontwikkeling van de leerling
speelt hierbij een belangrijke rol.
De afspraken worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) en dit
perspectief is richtinggevend bij het bepalen van de inhoud van ons onderwijs.
Jaarlijks wordt het perspectief zowel met ouders als intern besproken en opnieuw
vastgesteld voor de volgende periode.
We bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen, wat betekent dat wij
als team van de Regenboog onze kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen
d.m.v. opleidingen, studiedagen, intervisie et cetera. Het onderwijsaanbod en de
gebruikte methoden en middelen worden regelmatig geëvalueerd en wanneer
nodig aangepast en/of vernieuwd.
Daarnaast maken we gebruik van een intern kwaliteitsinstrument om onze
kwaliteit in kaart te brengen en hiermee onderbouwde beleidsplannen voor de
toekomst te maken.
Tot slot zien wij het als een taak van de school om een actieve bijdrage te leveren
aan burgerschapsvorming. Als school willen we kinderen regels, waarden,
normen en samenwerking bijbrengen. Een goede sociale redzaamheid en een
goed gevoel van eigenwaarde zijn voor onze leerlingen van groot belang. We
vinden we het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en
culturen en leren dat iedereen anders is en mag zijn wie hij of zij is.
Burgerschapsvorming is op de Regenboog geen apart vak, maar zit verweven in
ons hele onderwijsaanbod.
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3 Leeromgeving
3.1

Kenmerken van het schoolgebouw/ leeromgeving

De Regenboog staat in de Rotterdamse wijk Ommoord aan de Kelloggplaats. Er zijn onze school 8
SO-groepen gehuisvest.
Het gebouw heeft naast de benodigde groepslokalen en een aantal kantoorruimtes, een
multifunctionele aula, een leer- en mediaplein, een gymzaal, een kooklokaal, een technieklokaal, een
schooltuin, een schoolplein en een zwembad.
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.
Kenmerken van de leeromgeving:

ja

Er is ruimte in de groep voor 1-op-1 begeleiding
Er is ruimte op de gang/ in de aula voor 1-op-1 begeleiding
Er is ruimte voor prikkelarme werkplekken in de groepen
Er is een time-out-ruimte
Er is een speelzaal voor de jongere kinderen
Er is een snoezelruimte
Er is een ruimte voor spelbegeleiding
Er is ruimte in de klas voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften
Er is een invalidentoilet/douche
Er zijn ruimten voor fysiotherapie en logopedie
Er is een schooltuin
Er is een zwembad (watergewenning bad)
Er is een trainings- en ontspanningsruimte
Er is een kooklokaal en technieklokaal
Er zijn flexibele werkplekken voor leerlingen beschikbaar

X
X
X

nee

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.2
Schoolorganisatie
Het management team bestaat uit de directeur, de locatiedirecteur 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 locatiedirecteur.
De verantwoordelijkheid van de groepen ligt bij de groepsleerkracht, de groepsleerkracht wordt
hierbij ondersteund door een klassenassistent.
Alle groepen krijgen 2 keer per week gymnastiek van een vakdocent. Daarnaast hebben we de
beschikking over de volgende ondersteunende disciplines, te weten; spelbegeleiding, logopedie en
fysiotherapie. Sommige leerlingen hebben een persoonlijk begeleider. De Commissie van
Begeleiding bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor spelbegeleiding, logopedie,
fysiotherapie en/of een onderwijszorgarrangement.
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Ook zijn er een conciërge en twee administratief medewerkers in de school werkzaam.
De intern begeleider coördineert de leerling-zorg inclusief de aanname van nieuwe leerlingen. Zij
wordt hierbij ondersteund door de orthopedagoog. De orthopedagoog adviseert daarnaast bij
gedragsvraagstukken vanuit de groepen, d.m.v. 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. Voor
medische vraagstukken kan er een beroep gedaan worden op de jeugdarts van het CJG.

3.3
Schoolklimaat
We willen een school zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt, zowel onze leerlingen als ook
hun ouders. 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 vinden het belangrijk om onze leerlingen te leren wat ze wel mogen i.p.v. te vertellen wat er niet
mag. We doen dit o.a. door het opstellen van regels, die we positief formuleren. We benoemen het
gewenste gedrag en laten dit vooral ook aan onze leerlingen zien. Leerlingen worden beloond
(bijvoorbeeld met een complimentje) wanneer zij gewenst gedrag laten zien. Wij zijn ons er van
bewust dat wij zelf het goede voorbeeld geven. Sociale vaardigheden worden expliciet in praktische
situaties aangeboden en geoefend. Door het benoemen van emoties bij leerlingen helpen we de
leerlingen om hun eigen emoties en ook die van de ander beter te leren herkennen. We helpen ze
daarna om op een goede manier met hun emoties om te gaan door te benoemen wat ze kunnen
doen, maar vooral door dit samen met hen te doen en hen hierbij te ondersteunen. Onze leerlingen
hebben langdurig (en soms blijvend) ondersteuning van een voor hun veilige volwassenen nodig om
hun emoties op een gewenste manier te kunnen reguleren.
Net als iedereen hebben ook onze leerlingen behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Dat
geldt ook op het gebied van omgaan met elkaar. Emotioneel aansluiten (door zowel een verbaal als
fysiek passende benadering) is een belangrijke vaardigheid van leerkrachten en assistenten in het
interactieproces met onze leerlingen.
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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 organiseren de leerkrachten overlegmomenten op maat. Alle
ouders worden uitgenodigd voor een startgesprek. Doel van dit gesprek is een persoonlijke
kennismaking waarbij er ruimte is voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en het maken
van afspraken over de communicatie tussen school en ouders. Het startgesprek vindt in principe
plaats op school maar kan in overleg ook bij ouders thuis worden gehouden.
In februari en juni/juli zijn er individuele voortgangsgesprekken. Deze gesprekken duren meestal 2030 minuten. Voorafgaand aan deze bespreking ontvangen ouders in februari de
voortgangsrapportage en in juni/juli het ontwikkelingsperspectiefplan. Hierin staat omschreven of
een leerling zich conform het gestelde perspectief 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.
Tussentijds informeren leerkrachten ouders via Parro. Dit is een communicatie-app waarmee
leerkrachten ouders op een eenvoudige manier kunnen informeren met tekst en foto’s over de
dagelijkse gang van zaken.

4.2
Ouder-ouder contacten
In samenwerking met de ouderregiegroep en 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/ouderregiegroep
We hebben op school een actieve en betrokken ouderraad. De ouderraad/ouderregiegroep heeft
een actieve rol bij een aantal vieringen binnen de school en ondersteunt bij bijvoorbeeld een
sportdag en bij het organiseren van de kerstmaaltijd en de paasmaaltijd. Ook helpen ouders bij het
versieren van de school met sinterklaas en met kerst.
Naast deze praktische ondersteuning is de ouderraad/ouderregiegroep betrokken bij het vormgeven
van activiteiten die tot doel hebben de ouderbetrokkenheid van ouders bij de school van hun kind te
vergroten. De ouderregiegroep doet voorstellen, denkt mee en raadpleegt de achterban.
Zo heeft de ouderregiegroep samen met school ouderbijeenkomsten georganiseerd over thema’s
die op dat moment binnen school spelen, zoals; ‘de emotionele ontwikkeling van kinderen’ en ‘hoe
leer je kinderen spelen?’. Een ander voorbeeld is het organiseren van een meedraaimiddag voor
ouders in de klas van hun kind. Op deze manier geven we op een praktische manier invulling aan
ouderbetrokkenheid 3.0.
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4.4
De MR
Ook in de MR zijn ouders vertegenwoordigd. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel
ouders als teamleden. Het bevoegd gezag en de MR zijn beide gericht op een goed functionerende
school; een school waar in een goede sfeer kwaliteitsonderwijs wordt geboden. De
eindverantwoordelijkheid voor de school ligt bij het bestuur. Voordat het bestuur tot besluitvorming
overgaat, wordt in sommige gevallen om de instemming of het advies van de MR gevraagd.
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) worden de taken en bevoegdheden van de Raad
omschreven.

4.5
Wederzijdse verwachtingen en grenzen
Het team van De Regenboog wil graag partner zijn van de ouders in het begeleiden van kinderen.
Leerkrachten hebben informatie van ouders nodig om de kinderen te leren kennen en begrijpen.
Ouders hebben kennis en ervaring van leerkrachten nodig om hun kind te ondersteunen bij het
leren. De school geeft aan wat ouders van school kunnen verwachten en ook wat daarin de grenzen
zijn. De ouders van kinderen op SO De Regenboog krijgen ruimte om uit te spreken wat zij van de
school verwachten. We gaan in het onderlinge contact uit van respectvolle communicatie.
De verwachtingen van de school staan in de schoolgids en zullen met enige regelmaat herhaald
worden in de nieuwsbrief. De verwachtingen worden tijdens het intake gesprek doorgenomen met
nieuwe ouders.
Wat kunnen ouders van SO De Regenboog verwachten?
o De school zorgt voor een veilig, prettig klimaat en creëert daarmee de mogelijkheid voor
kinderen om zich te ontwikkelen.
o De school communiceert open en duidelijk. Er is een goede informatievoorziening.
o Ouders en kinderen voelen zich welkom in de school.
o De ouders kunnen waardering en respect voor hun mening verwachten.
o De teamleden maken tijd voor ouders. Als het nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
o Als er iets gebeurt onder schooltijd, waarvan de leerkrachten vinden dat het nodig is om
contact met ouders op te nemen, dan mogen ouders verwachten dat dit gebeurt. Denk
hierbij aan ongelukjes (vallen, verwondingen etc.) of verontrustend gedrag.
o Als er zorgen zijn over de ontwikkeling of verzorging van de leerling, neemt de school
contact op met de ouders.
o De ontwikkeling van de leerlingen wordt twee keer per jaar gecommuniceerd naar de ouders
middels het document ‘functioneren in de groep’ en het document OPP-2 waarover een
oudergesprek plaatsvindt.
o De school maakt gebruik van de expertise die bij ouders aanwezig is ervan uitgaande dat de
ouders hun kind goed kennen.
Wat verwacht de school van ouders?
o Het team van De Regenboog verwacht wederzijds respect.
o De ouders onderschrijven bij de inschrijving van hun kind de Christelijke identiteit van de
school.
o Ouders onderschrijven de visie van de school en de visie op samenwerking.
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De school verwacht dat ouders belangrijke informatie van anderen over hun kind doorgeven
(medische informatie, psychologische verslagen etc.).
De school rekent op ondertekening van formulieren als die vraag er ligt bijv. voor de
aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Bekostiging van de leerling stopt
wanneer de TLV-aanvraag niet gedaan kan worden door het ontbreken van de
handtekening.
De school verwacht dat ouders tijdig contact opnemen als er bijzonderheden zijn.
De school verwacht dat ouders aanwezig zijn bij de oudergesprekken op school in februari
en juni/juli en bij andere oudermomenten zoals een studiemiddag voor ouders.
De school verwacht betrokkenheid van ouders bij activiteiten zoals kerst, sportdag etc.
De school verwacht dat ouders de nieuwsbrief goed lezen, zodat informatie bekend is.
De school verwacht dat ouders de communicatie via Parro lezen en er zelf ook gebruik van
maken.
De school verwacht een positieve houding van ouders over de school naar hun kind.
De school verwacht dat ouders hun financiële verplichtingen nakomen (ouderbijdrage,
schoolreisje, schoolkamp, kookgeld). Als ouders hiertoe niet in staat zijn verwacht school
hierover open communicatie zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.
De school verwacht dat ouders hun kinderen verzorgd naar school sturen (te denken valt
aan schone kleding en voldoende eten en drinken).

Waar ligt de grens?
o De communicatie blijft altijd respectvol. Bedreigingen worden niet getolereerd. Als blijkt dat
respectvolle communicatie niet mogelijk is, dan zal het gesprek afgebroken worden en een
nieuwe afspraak op een later tijdstip gemaakt worden.
o De school neemt stelling als er op het terrein van de school niet respectvol over elkaar en de
kinderen wordt gepraat. De school en ouders staan voor de veilige situatie voor de kinderen
en bewaken samen het fatsoen.
o Klassenorganisatie en onderwijsprogramma zijn de verantwoordelijkheid van de school.
o Wanneer ouders geen betrokkenheid tonen, structureel niet op oudergesprekken komen of
één van genoemde zaken niet doen kunnen we niet als partners samenwerken.
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5 Expertise
5.1

Overzicht van de aan de school verbonden medewerkers

Het management
Margriet Bennink, algemeen directeur van de SO-afdeling van De Regenboog en de SO-afdeling van
de AJ-Schreuderschool.
Namens de school onderhoudt zij de externe contacten, is voorzitter van de commissie van
begeleiding en adviserend lid van de medezeggenschapsraad. Verder is zij eindverantwoordelijk voor
het onderwijs- en personeelsbeleid, de financiën en de administratie. Zij onderhoudt de contacten
met het bestuur en de inspectie en draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten die
binnen de school plaatsvinden. Ook maakt zij, samen met de locatieleider en de intern begeleider,
intern beleid en draagt er zorg voor dat bestaand beleid actueel blijft.
Jeanine v.d. Bunt, locatiedirecteur SO
Zij 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 en voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de school. Ook
vertegenwoordigt zij onze school binnen het netwerk Passend Ommoord.
René Peerbooms, intern begeleider SO
Zij coördineert alle zaken rond de leerlingenzorg. Niet alleen begeleidt zij de leerkrachten, maar zij is
ook de schakel tussen leerkracht en betrokken deskundigen zoals orthopedagoog, maatschappelijk
werker, logopedist, fysiotherapeut, schoolarts en instituten als Veilig Thuis, MEE, CJG etc.
Zij zorgt mede voor het ontwikkelen en aansturen van nieuwe schoolbeleid. Ook coördineert zij de
aanvraag, inzet en evaluatie van de onderwijszorgarrangementen. Zij onderhoudt hiervoor
contacten met de ZOS’er (zorgonderwijsspecialist van MEE) en met stichting Pameijer, die in de
meeste gevallen verantwoordelijk is voor het leveren van de extra zorg.
De (groeps)leerkrachten
Renée van Beekom
Marlies van Beuzekom (taalspecialist)
Willie Blaauw
Karin Bottinga
Chantal de Bree (deels Ib-taken)
Angelique Dathijn
Adrie Dekker

Cindy Goes
Esther Knetsch
Petra Lammers (ICT-er)
Magda Moors
Trix Ooms (gymleerkracht)
Jantine Smit
Ada Vermeulen

De groepsleerkrachten 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.
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Daarnaast zorgen zij voor de rapportage over de leerlingen naar de directie en de ouders en stellen
zij in overleg met de ib-er de voortgangsrapportage en de ontwikkelingsperspectieven op. Tot slot
dragen zij medeverantwoordelijkheid in de schoolorganisatie en voeren bijzondere taken uit
(volgens een taakverdelingssysteem).
De klassenassistenten
Amal al Aabkari
Danielle van der Breggen
Ineke de Bruin
Pawita Campbell
Mayté van Domselaar
Petra van Dijk

Sabine Hartmans
Simone Jongenelen
Marjan de Kruijf
Kelly Tenholter
Crystal Vrieze
Mariëtte Wijma (spelbegeleidster)

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. Ook zij dragen
medeverantwoordelijkheid in de schoolorganisatie en voeren bijzondere taken uit.
Overige disciplines
Ellen van den Barselaar en Michelle Mook, orthopedagogen
De orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding. Daarnaast heeft zij een duidelijke taak in
de begeleiding van leerkrachten d.m.v. advies en ondersteuning voor leerlingen die extra hulpvragen
hebben. Een deel van haar tijd wordt besteed aan de toelaatbaarheidsverklaringen (voornamelijk
van de zorgleerlingen) waarvoor ze dossieranalyse en onderzoeken doet bij leerlingen. Van nieuwe
leerlingen verzorgt zij het eerste ontwikkelingsperspectiefplan (OPP-1). Ze voert gesprekken met
ouders van zorgleerlingen en geeft uitleg van door haar gedaan onderzoek. Zij is als lid van de
Commissie van Begeleiding ook betrokken bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Marlies van Beuzekom en Annabel van der Kemp , logopedisten
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.
Valerie Schokkenbroek, 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 bespreekt zij de onderzoeksresultaten (met toestemming van ouders)
met de intern begeleider.
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Marinke van der Knaap, 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.
Marinke voert regelmatig overleg met de intern begeleider over leerlingen die ondersteuning die zij
ouders biedt. Ook is zij aanwezig bij de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding. Zij kan een
schakel zijn tussen huis, school en voorzieningen.
Marinke is elke dinsdag in school aanwezig. Ouders kunnen telefonisch of via mail een afspraak met
haar maken.
De maatschappelijk werker verleent hulp:
- Bij moeilijkheden thuis met een kind en als ouders graag hulp ontvangen
- Bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding voor een kind
- Bij plaatsing op een dagcentrum
- Bij plaatsing in een logeerhuis, gezinsvervangend tehuis of internaat
- Bij het invullen van aanvraagformulieren voor TOG, WAJONG uitkering etc.
Angeline Simonis en Mariska Mol , 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
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 middels 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.
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5.2
Expertise van de leerkrachten
Onze leerkrachten hebben zich naast de PABO allemaal gespecialiseerd middels de Master EN
(Educational Needs). Daarnaast zijn er jaarlijkse studiedagen en verplichte studieboeken die ervoor
zorgen dat onze leerkrachten zich blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied.
Expertise (kennis en vaardigheden) op het gebied van mediërend leren, op het gebied van de
emotionele ontwikkeling en op het gebied van psychiatrische stoornissen zoals autisme,
hechtingsproblematiek en trauma bij leerlingen met een verstandelijke beperking, 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, Driestar Educatief en
stg. Pameijer.
Stibco (in de persoon van Emiel van Doorn) verzorgt trainingen op het gebied van mediërend leren
bij zml en draagt zorg voor de coaching van leerkrachten in de groep. Driestar verzorgt
teamtrainingen rondom het inzetten van spel al middel om aan sociale doelen te werken, rekening
houdend met de emotionele ontwikkelingsleeftijd van een leerling.
Pameijer tenslotte levert begeleiders voor leerlingen die meer zorg nodig hebben dan wij met de
reguliere bezetting in de groep kunnen bieden. Dit gebeurt op basis van een
onderwijszorgarrangement (OZA) dat kan worden toegekend door de gemeente Rotterdam.

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 jaar bij elkaar.
De CVB bestaat uit:
Directeur
Orthopedagoog
Locatieleider
Schoolmaatschappelijk werker (MEE)
Intern begeleider
Jeugdarts (CJG)
Taken en verantwoordelijkheden van de CVB
- Het bespreken en toelaten van nieuwe leerlingen.
- Het opstellen en vaststellen van het OPP 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 toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs
(cluster 3) toelaatbaar voor onderwijs op De Regenboog op voorwaarde dat de Regenboog in
voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijs en zorgbehoeften van de leerling. Zie
hiervoor ook de toelichting bij 11.1; Grenzen aan mogelijkheden.
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De criteria voor verkrijgen van een TLV speciaal onderwijs verschillen per samenwerkingsverband.
We verwijzen u dan ook naar hun website voor een gedetailleerde omschrijving van de criteria.
Wij werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden (SWV)
- SWV Passend Primair Onderwijs Rotterdam:
- SWV Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel:
- SWV Primair Onderwijs Midden Holland:
- SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden:
- SWV Schiedam, Vlaardingen, Maassluis

www.pporotterdam.nl
www.aandenijssel.nl
www.swvm-po-mh.nl
www.ppodelflanden.nl
www.onderwijsdatpast.nl

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 locatiedirecteur. 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 toelaatbaarheidsverklaring cluster 3 bij het samenwerkingsverband van hun woonplaats. 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:
a) School ontvangt het aanmeldformulier, de toestemmingsverklaring, het gezondheidsformulier
en een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder.
b) Ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de intern begeleider. Ook worden
eventuele administratieve zaken afgehandeld.
c) 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.
d) Er wordt gecontroleerd of de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd. Wanneer de
Regenboog de eerste school is waar een leerling wordt aangemeld, dan coördineert de ib’er deze
aanvraag.
e) Als alle informatie binnen is, dan wordt de leerling (telefonisch of via de mail) uitgenodigd voor
een kennismakingsochtend of -dag. 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.
f) Tijdens de kennismakingsochtend of –dag 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.
g) Voorafgaand aan de CvB lezen de Ib-er en de orthopedagoog het dossier en heeft de Ib’er een
gesprek met de leerkracht over het verloop van de kennismakingsochtend.
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h) Vervolgens zal de leerling in de CvB worden besproken, waarna er een definitieve uitspraak over
de plaatsing wordt gedaan. De CvB heeft 3 mogelijkheden:
a. de leerling wordt toegelaten
b. de leerling wordt afgewezen (met onderbouwing)
c. er is een langere observatieperiode nodig om tot een goed besluit te komen
i) 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.
j) Bij een langere observatieperiode worden er duidelijke afspraken op papier gezet die ook met
ouders worden besproken. Hierin wordt ook omschreven wie intern voor wat verantwoordelijk
is.

5.7
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling
Alle leerlingen op de Regenboog worden gevolgd middels een digitaal leerlingvolgsyteem. We
maken hiervoor gebruik van Parnassys. In de 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 toetsgegevens van
Cito 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, maken we gebruik van het programma “Zien voor onderwijs”.
In de groepen wordt er gewerkt aan de hand van leerroutes. Voor elke leerroute staat omschreven
wat het aanbod moet zijn in een bepaald leerjaar, aan welke doelen er gewerkt moet worden, en
welke materialen en middelen hiervoor ingezet dienen te worden.
Aan het begin van het schooljaar wordt er gestart met het schrijven van een groepsprofiel. Hierin
staan de begeleidingsbehoeften van de groep op pedagogisch en didactisch gebied omschreven. Na
de herfstvakantie wordt er op basis van Zien en het SEO-profiel van de groep een groepsplan sociale
competentie geschreven.
Twee keer per jaar worden de vorderingen van de leerlingen ingevoerd in het digitale systeem en
wordt er tussentijds geëvalueerd of de leerlingen de doelen die horen bij hun leerroute ook echt
behalen.
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6 Ontwikkelingsperspectief
6.1

Vaststellen van het ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling in het speciaal onderwijs wordt in samenspraak met de ouders door de CvB een
“ontwikkelingsperspectief” geformuleerd. Bij het formuleren van het ontwikkelingsperspectief
wordt gebruik gemaakt van het doelgroepenmodel van de Regenboog (zie bijlage). Dit
doelgroepenmodel is een afgeleide van het landelijke doelgroepenmodel van stichting
leerplanontwikkeling (SLO).
Binnen het doelgroepenmodel worden de volgende factoren meegenomen om tot een afweging te
komen m.b.t. het formuleren van het ontwikkelingsperspectief:
1. 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 geeft handreikingen voor het ontwikkelingsperspectief.
2. De emotionele ontwikkeling
De emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht door de orthopedagoog m.b.v. de SEO.
3. De didactische ontwikkeling
Deze wordt in kaart gebracht aan de hand van de leerlijnen voor zml en eventueel met
behulp van Citotoetsen vanaf een didactisch niveau vanaf E3.
4. De begeleidingsbehoefte (intensief, voortdurend, regelmatig of incidenteel).
De mate van begeleiding op het gebied van leren en ontwikkelen, op medisch gebied, op
sociaal gebied, op communicatief gebied en op fysiek gebied speelt ook een rol bij het
toekennen van het OPP. Deze begeleidingsbehoefte kan zijn oorsprong hebben in ASS of een
andere gediagnosticeerde stoornis of syndroom.
5. Overige belemmerende en versterkende factoren
Daarnaast spelen ook andere factoren een belangrijke rol bij het bepalen van het OPP. Het
gaat hier dan om belemmerende en versterkende factoren die van invloed (kunnen) zijn op
de ontwikkeling van een leerling, zoals bijvoorbeeld een ondersteunende thuissituatie.
Voor elke leerling wordt bij toelating op basis van een weloverwogen weging van bovenstaande
factoren het (voorlopige) OPP geformuleerd. Het ontwikkelingsperspectief 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 kenmerken. 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.
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Elke leerroute wordt gedefinieerd in termen van te behalen leerlijndoelen. 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 misschien 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 uitstroomprofiel 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
uitstroomprofielen. Er zijn ontwikkelingsperspectieven die leiden tot de diverse uitstroomprofielen.
In het volgende hoofdstukken gaan we verder in op de uitstroomprofielen en arrangementen die de
Regenboog daarvoor aanbiedt.
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7 Uitstroomprofiel
7.1
Wat is een uitstroomprofiel?
In het uitstroomprofiel van het SO wordt aangegeven wat het perspectief van de leerling is aan het
einde van de schoolperiode in het SO. Er zijn daarom uitstroomprofielen 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 uitstroomprofielen op De Regenboog

Ontwikkelingsperspectief A: uitstroomprofiel VSO zml of ontwikkelcentrum/dagbesteding 12+
Voor leerlingen die na (of al tijdens) de plaatsing in het SO weinig tot geen ontwikkeling meer
doormaken en niet verder ontwikkelen dan niveau 2 van de leerlijnen voor zml is uitstroom naar een
ontwikkelcentrum of dagbesteding mogelijk.
Voor de leerlingen waarbij die ontwikkeling wel duidelijk (zij het in hele kleine stapjes) aanwezig is, is
het uitstroomprofiel gericht op uitstroom 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 3 van de
leerlijnen is het streefniveau van dit profiel.
Ontwikkelingsperspectief B: uitstroomprofiel VSO zml
Dit uitstroomprofiel is gericht op uitstroom naar het speciaal voortgezet 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 5-7 van de
leerlijnen is het minimum uitstroomniveau van dit profiel.
Uitstroomprofiel C1: uitstroomprofiel VSO zml
Dit uitstroomprofiel is ook gericht op uitstroom naar het speciaal voortgezet 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 9 van de
leerlijnen is het minimum uitstroomniveau van dit profiel.
Uitstroomprofiel C2: uitstroomprofiel praktijkonderwijs of VSO cluster 4 onderwijs.
Het uitstroomprofiel “praktijkonderwijs” geeft aan dat de leerling dusdanig 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 lees- en
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 10-12
van de leerlijnen is het uitstroomniveau van dit profiel.
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8 Leerroutes
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. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het inzetten van een
onderwijszorgarrangement voor leerlingen die niet in staat zijn zonder extra ondersteuning op een
gewenste manier in de groep te functioneren.
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;
belevingsgericht en praktisch
2. Leerroute B1 en B2;
praktisch-cognitief
3. Leerroute C1;
cognitief-praktisch
4. Leerroute C2;
cognitief
Een onderwijszorgarrangement bestaat uit extra individuele ondersteuning vanuit de zorg. De
hoeveelheid zorg is afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare middelen.
Een onderwijszorgarrangement wordt aangevraagd bij de gemeente Rotterdam en na overleg met
een zorgonderwijsspecialist van MEE toegekend. Stichting Pameijer heeft van de gemeente
Rotterdam de opdracht gekregen om invulling te geven aan de onderwijszorgarrangementen. De
inzet van de OZA’s wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

8.2
Organisatie in de school
We werken op de Regenboog met bouwen; een onderbouw met 2 groepen van 4-7 jaar, een
middenbouw met 3 groepen van 7-10 jaar en een bovenbouw met 3 groepen van 10-13 jaar.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de bouwen en de manier waarop de leerlingen over de
diverse bouwen worden verdeeld. We houden daarbij vooral rekening met de leerroute(s) die een
leerling volgt en met hun emotionele ontwikkeling en belevingswereld.
Bouw en stroom

Naam groep

Leeftijd leerlingen?

Onderbouw
Aanvangsgroep
(O1)

Muis

Van 4 tot 6 jaar

Onderbouw
vervolg-groep (O2)

Dribbel

Van 5 tot 6 jaar

Welke
leerroutes?
Alle
leerroutes

Emotionele
ontwikkelingsfase
Eerste individuatiefase
(6-18 maanden)
Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)
B1, B2, C1 Eerste socialisatiefase
en C2
(18-36 maanden)
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Bouw en stroom

Naam groep

Leeftijd leerlingen?

Middenbouw
stroom A (MA)

Dikkie Dik

Van 6 tot 9 jaar

Welke
leerroutes?
A, B1

Middenbouw
stroom B (MB)

Jip &
Janneke

Van 6 tot 9 jaar

B1, B2

Middenbouw
stroom C (MC)

Kikker

Van 6 tot 9 jaar

B2, C1 en C2

Bovenbouw
stroom A (BA)

Floddertje

Van 9 tot 12 jaar

A, B1

Bovenbouw
stroom B (BB)

Elmer

Van 9 tot 12 jaar

B1, B2

Bovenbouw
stroom C (BC)

Woeste
Willem

Van 9 tot 12 jaar

B2, C1 en C2

8.3

Emotionele
ontwikkelingsfase
Eerste individuatiefase
(6-18 maanden)
Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)
Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)

Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)
Identificatiefase
(3-7jaar)
Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)

Eerste socialisatiefase
(18-36 maanden)
Identificatiefase
(3-7jaar)
Identificatiefase
(3-7jaar)

Leerroute A

Algemeen
Leerroute A is voor leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is gebaseerd op hun matige
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 12/13 jaar met een matige verstandelijke beperking. Het gaat om
leerlingen die op een kalenderleeftijd van 12-13 jaar een cognitieve ontwikkelingsleeftijd <3-4 jaar
hebben.
Onderwijsaanbod
In de onderbouw wordt er gewerkt aan de hand van de Planciusleerlijnen, de voorloper van de zmlleerlijnen.
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Er wordt de nadruk gelegd op het aanleren en verder ontwikkelen van schoolse voorwaarden,
waaronder communicatieve voorwaarden en taakontwikkeling 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 de zml-leerlijnen ingezet en worden er 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 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.
In de bovenbouw is er 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
In de onderbouw worden de leerlingen met leerroute A, ongeacht hun leeftijd, over het algemeen in
de aanvangsgroep geplaatst en stromen ze van daaruit door naar de middenbouw. De
aanvangsgroep bestaat vanwege de intensieve begeleidingsbehoefte van de leerlingen uit maximaal
10 leerlingen. De vervolg onderbouwgroep bestaat uit maximaal 12 leerlingen.
Vanaf de middenbouw worden de leerlingen in een stroom geplaatst. Leerlingen met leerroute A
worden meestal geplaatst in stroom A.
Kenmerken van stroom A zijn:
 In stroom A zien we dat de middenbouwgroep (MA) structureel kleiner is. Er is sprake van
maximaal 10 leerlingen, er is een groepsleerkracht, een assistent en een stagiaire werkzaam
op alle dagen. In de bovenbouw (BA) kunnen maximaal 12 leerlingen geplaatst worden.
 De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de
leerlingen. Er worden didactische structuren aangeleerd, middels individuele, kleine groepsen klassenactiviteiten.
 Er wordt tegemoet gekomen aan de beperkte taakspanne door het afwisselen van
inspannende en ontspannende activiteiten. Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid,
voorspelbaarheid, training, oefening en veelvuldige herhaling noodzakelijk.
 Er worden kleine doelen gesteld waarbij intensieve begeleiding noodzakelijk is. Er wordt veel
aandacht besteed aan de algemene-, zelfredzaamheids- en sociaal emotionele ontwikkeling.
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8.4

Leerroute B1 en B2

Algemeen
Leerroute 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 derhalve geen specifieke aanpassingen op dit gebied gedaan te worden.
Doelgroep
Leerlingen tussen de 4 en 12/13 jaar met een matige tot lichte verstandelijke beperking. Het gaat om
leerlingen die op een leeftijd van 12/13 jaar een cognitieve ontwikkelingsleeftijd hebben van 4-6
jaar.
Onderwijsaanbod
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 leerroute B worden meestal geplaatst in stroom B, maar kunnen op basis van
specifieke begeleidingsbehoeften ook een plek krijgen binnen stroom A of binnen stroom C.
Leerlingen die minder redzaam zijn en meer behoefte hebben aan afwisseling tussen inspanning en
ontspanning kunnen om deze redenen worden geplaatst in stroom A. Leerlingen die sociaal en
praktisch heel redzaam zijn kunnen om deze redenen ook in stroom C worden geplaatst.
Kenmerken van stroom B zijn:
 In stroom B (MB en BB) zien we dat de groepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen.
 Er is een groepsleerkracht, een assistent en eventueel een stagiaire werkzaam op alle dagen.
 De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er worden
didactische structuren aangeleerd, middels kleine groeps- en klassenactiviteiten.
 Binnen het onderwijsproces is duidelijkheid, voorspelbaarheid, training, oefening en
veelvuldige herhaling noodzakelijk.
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8.4 Leerroute C1
Algemeen
Leerroute C1 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 12/13 jaar met een lichte verstandelijke beperking en een grotere mate
van 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 12/13 jaar een ontwikkelingsleeftijd hebben van 5-7
jaar.
Onderwijsaanbod
Leerlingen met leerroute C1 krijgen vanaf de middenbouw een didactisch aanbod m.b.v. een
reguliere lees- en rekenmethode.
Kenmerken van de onderwijssetting
Leerlingen met arrangement C1 worden meestal geplaatst in stroom 3. Leerlingen die minder
redzaam zijn of meer behoefte hebben aan afwisseling tussen inspanning en ontspanning of
emotioneel nog heel jong zijn, kunnen om deze redenen ook worden geplaatst in stroom 2 en heel
soms ook in stroom 1.
Kenmerken van stroom 3 zijn:
 In stroom C (MC en BC) zien we dat de groepen bestaan uit maximaal 14 leerlingen.
 Er is een groepsleerkracht, een assistent en eventueel een stagiaire werkzaam op alle dagen.
 De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er worden
didactische structuren aangeleerd, middels kleine groeps- en klassenactiviteiten.
8.5

Leerroute C2

Algemeen
Leerroute C2 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 12/13 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 12/13 jaar een ontwikkelingsleeftijd hebben van 7-8/9 jaar.
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Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod aan deze leerlingen is overeenkomstig het aanbod aan de leerlingen met een
C1-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 leerroute C2 worden altijd geplaatst in stroom C.
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9 Kengetallen
9.1

Kengetallen leerling populatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren

Uitstroom
2015-2016
VSO-ZMLK
VSO-ZMLK-MG
VSO-cluster 4
Ontwikkelingscentrum (voorheen KDC)
Ontwikkelingscentrum 12+
Verwijzing SBO
Verwijzing reguliere BO
VO Pro
Verwijzingen naar SO cluster 1 en 2
Verwijzingen naar andere SO cluster 3
Verwijzingen naar SO cluster 4
Verhuizing naar buitenland

2016-2017

2017-2018
13

2018-2019
16

1
2

2
1

1
1
2
1
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10 Ambities
10.1 Ambities algemeen
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
leerroutes, de resultaten van de leerlingen in de meest brede zin (zowel cognitief als sociaal en
praktisch redzaam) en de betrokkenheid en de tevredenheid van ouders.
Daarnaast willen we ons blijven ontwikkelen en vernieuwen. Het implementeren van elementen uit
de Aba-aanpak in school is daar een goed voorbeeld van. Evenals het werken met de schaal voor
emotionele ontwikkeling.
Naast dat dit geldt voor de professionaliteit en dus de kwaliteit van het personeel, geldt dit 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. We nemen
deel aan het netwerk Passend Ommoord en de leerrechtpilot van het Samenwerkingsverband ‘Aan
den IJssel’.
De strategische focus van het schoolbestuur van De Regenboog; PCBO richt zich op 4 thema’s:
- Kinderen centraal
- Vakmanschap en meesterschap
- Ouders als partners
- De wereld om ons heen.
Onderstaand leest u de ambities van De Regenboog op deze 4 thema’s.
10.2 Kinderen centraal
Rekening houden met de emotionele ontwikkeling is belangrijk in het onderwijsleerproces aan
leerlingen met een verstandelijke beperking. Bij onze leerlingen is vaak sprake van een
disharmonische ontwikkeling. Regelmatig is er een discrepantie tussen de cognitieve ontwikkeling en
de emotionele ontwikkeling van een kind. We noemen dit het verschil tussen ‘kunnen’ en
‘aankunnen’.
In de afgelopen 3 jaar hebben we samen met Driestar en onze eigen orthopedagogen geïnvesteerd
in het uitbreiden van onze kennis en vaardigheden m.b.t. het vergroten van de sensitiviteit en
responsiviteit op het gebied van de emotionele ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van Zien en
van de SEO (schaal voor emotionele ontwikkeling). In de komende jaren willen we deze kennis en
vaardigheden door ontwikkelen. We richten ons op het verder uitbouwen van spel als middel om
sociale vaardigheden te oefenen. En we willen ons verder bekwamen in het emotioneel aansluiten
bij onze leerlingen als basis voor een veilige relatie met onze leerlingen. Een concreet aandachtspunt
hierbij is het ontwikkelen van vaardigheden die zorgen voor een passende aanpak bij leerlingen met
externaliserend gedrag.
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10.3 Vakmanschap en meesterschap
Een goede interactie tussen leerkracht en leerling is voorwaarde tot ontwikkeling. Door het inzetten
van mediërend leren als middel, werken we aan het vergroten van het eigenaarschap van de
leerlingen m.b.t. hun eigen leerproces.
Al enige jaren krijgen we scholing van Emiel van Doorn van Stibco. Deze scholing is gericht op het
vergroten van de kennis van de leerkrachten m.b.t. de cognitieve bouwstenen van het leren. In de
komende periode zullen we de aandacht richten op het toepassen van deze kennis tijdens de
instructiemomenten met de leerlingen.

10.4 Ouders als partners
Op dit thema hebben we een aantal ontwikkelpunten staan voor de komende jaren. Zo gaan we
vanaf schooljaar 2019-2020 aan de slag met Narrare, een alternatief voor de huidige
oudertevredenheidsonderzoeken ontwikkeld door het CPS.
Van 'tellen' naar 'vertellen'
Regelmatig vinden er oudertevredenheidsonderzoeken plaats en scholen zijn blij als ze daarbij goede
scores halen. Natuurlijk is het goed om met ouders de kwaliteit van de school te evalueren. Maar
zeggen de cijfers van het oudertevredenheidsonderzoek voldoende over de kwaliteit van de school?
En is een respons van vaak minder dan 50% wel betrouwbaar?
CPS denkt dat schriftelijke oudertevredenheidsonderzoeken onvoldoende beeld geven en dat de
huidige oudertevredenheidsonderzoeken de school juist wel eens in de weg kunnen zitten.
CPS komt daarom met een alternatief programma: Narrare. Narrare is het Latijnse woord voor
vertellen. Narrare is een zelfevaluatieprogramma met voldoende ouders op basis van zorgvuldig
geregisseerde gesprekken met ouders die at random worden geselecteerd. Een kwalitatief in plaats
van een kwantitatief zelfevaluatieonderzoek. Narrare voldoet aan de zelfevaluatienormen van de
inspectie. Vanuit haar expertise voorziet CPS de rapportage van heldere conclusies en aanbevelingen.
Ook zullen we onderzoeken of het invullen van de Zien oudervragenlijst kan bijdragen aan het
vergroten van de ouderbetrokkenheid. Dit zelfde geldt voor het portfolio, we zullen het portfolio in
de huidige vorm evalueren en indien nodig herzien.

10.5 De wereld om ons heen
Alle kinderen hebben recht op leren; dat heet leerrecht.
We willen binnen onze school hieraan bijdragen door in de onderbouw een aanbod te creëren voor
de jonge leerlingen (4-5 jaar) met ontwikkelingsperspectief A. Nu is nog vaak zo dat deze leerlingen
pas instromen als ze 6 jaar zijn. Dit betekent dat deze kinderen op jonge leeftijd al een aantal keren
van plek moeten wisselen. Uitgaande van hun emotionele niveau is dit een onwenselijke situatie.
Om een extra overstap te voorkomen willen we ook deze leerlingen een plek bieden vanaf 4 jaar.
Het aanbod voor deze leerlingen wordt gebaseerd op de doelen uit de Planciusleerlijnen niveau 4-6
op het gebied van communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, taakontwikkeling en
zelfredzaamheid. In de organisatie zullen we gaan onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor meer
afwisseling tussen inspanning en ontspanning, een aangepast rooster en aangepaste leermiddelen.
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Andere activiteiten m.b.t. de wereld om ons heen zijn:
 Deelname aan Passend Ommoord:
In het schooljaar 2019-2020 bieden we met een opleidingsplek/stageplek voor leerkrachten
uit het basisonderwijs die hun expertise t.a.v. zeer moeilijk lerende kinderen willen
vergroten.
 Deelname aan de leerrechtpilot van het SWV Aan den IJssel:
Namens De Regenboog is de Ib’er aanwezig bij overlegmomenten van de werkgroep
Leerrecht in Capelle. Onze rol hierin is meedenken, kennis en ervaring delen en adviseren.
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11 Slotopmerkingen
11.1 Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs
De Regenboog biedt onderwijs aan leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen. Bij iedere nieuwe
aanmelding zal in overleg tussen de CvB, het samenwerkingsverband, de verwijzende school of
onderzoeks-setting en ouders bekeken worden of er een passend arrangement binnen de
Regenboog te vinden is. Wanneer dit niet het geval is zal er een advies worden gegeven voor een
alternatieve plek.
Contra-indicaties bij aanmelding op de Regenboog zijn:
 leerlingen met extreem externaliserend gedrag, zelfverwonding of agressie naar
leerkrachten en/of medeleerlingen
 leerlingen die alleen kunnen functioneren met volledige 1 op 1 begeleiding
 leerlingen die ondersteuning (individuele aanpassingen en/of OZA) nodig hebben die wij niet
kunnen organiseren binnen het basisklimaat van de Regenboog; denk aan een
autistructuurgroep
 leerlingen die emotioneel gezien voornamelijk kenmerken laten zien van de adaptatiefase
De volgende indicaties zijn aanleiding om zittende leerlingen tussentijds te verwijzen:
 leerlingen die bij de overgang naar de bovenbouw emotioneel gezien nog voornamelijk
kenmerken van de eerste individuatiefase laat zien; we zullen in deze situatie met ouders in
gesprek gaan, wellicht is een ontwikkelcentrum voor deze leerling een beter passende plek.
 leerlingen met extreem externaliserend gedrag, zelfverwonding of agressie naar
leerkrachten en/of medeleerlingen, vaak is een behandelplek met onderwijs voor deze
leerlingen meer passend dan een onderwijsplek al dan niet aangevuld met behandeling;
voor deze doelgroep is meer specialistische begeleiding noodzakelijk.
 leerlingen die alleen kunnen functioneren met volledige 1 op 1 begeleiding zijn altijd
bespreekgevallen, we gaan uit van het belang van de leerling en bespreken jaarlijks met alle
betrokkenen of school nog steeds de best passende plek is voor deze leerling om zich verder
te ontwikkelen.

11.2 Rol binnen PPO
De Regenboog wil binnen PPO de plek zijn waar zo veel mogelijk leerlingen met een verstandelijke
beperking onderwijs vanuit een ervaringsgerichte aanpak onderwijs kunnen ontvangen. Aansluiten
bij mogelijkheden (zowel cognitief als emotioneel), 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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Bijlagen
Doelgroepenmodel
SEO-omschrijving
Ontwikkelingsperspectiefplan 1 en 2
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