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PASSEND ONDERWIJS - Elke school/bestuur zorgplicht?! 

 

Met het ingaan van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle 

scholen/besturen ‘zorgplicht’. Ook onze school moet dus zorgen voor passend 

onderwijs op een school van ons bestuur (CPOV) voor iedere leerling die wordt 

aangemeld. Dit kan door zelf passend onderwijs te bieden of een meer passende 

onderwijsplek te regelen op een school van ons bestuur of eventueel op een 

school in onze regio. 

In het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, waar De Burcht ook onder 

valt, zijn 35 samenwerkende schoolbesturen uit de regio samen verantwoorde-

lijk voor passend onderwijs aan alle kinderen in ons samenwerkingsverband. 

Dit wil zeggen dat besturen wettelijk verplicht zijn alle leerlingen passend on-

derwijs te bieden op de eigen school of een andere school. Door samen te wer-

ken kunnen de scholen zorg dragen voor een dekkend aanbod van onderwijs-

voorzieningen zodat elke leerling onderwijsondersteuning krijgt die aansluit bij 

zijn / haar onderwijsbehoeften. Binnen ons bestuur, CPOV, werken we bij aan-

melding bij van een leerling volgens het vastgestelde stroomschema van het 

Samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei. Zie hiervoor  

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/schema_zorgplicht_def.pdf 

Zo kunnen we in samenwerking met ketenpartners en ouders bouwen aan een 

kwalitatief goed ondersteuningsklimaat waar het kind met haar of zijn unieke 

ontwikkelbehoeften gezien wordt. 

 

 

Dit alles wordt ondersteund door de visie van De Burcht op kinderen: 

 

“Elk kind is een uniek schepsel van God en het ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. De 

Burcht biedt ruimte voor verschillende manieren en niveaus van ontwikkelen en leren. 

Omdat we groepen van 25-30 leerlingen hebben, doen we dat binnen ons leerstofjaar-

klassensysteem, met oog voor het individuele kind. Daarbij leren kinderen samen te wer-

ken en rekening te houden met elkaar, ter voorbereiding op hun plaats in de maatschap-

pij. We willen dat de talenten van onze leerlingen optimaal kunnen worden ontplooid en 

om die reden bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit is afgestemd op de ba-

sisbehoeften en de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swvrijnengeldersevallei.nl/uploads/schema_zorgplicht_def.pdf


   - 3 - 

 

H 1 Niveaus van ondersteuning 

NIVEAU 1 

Er zijn binnen de nieuwe ondersteuningsnormen verschillende soorten van ondersteu-

ning. Wanneer een kind extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die 

zelf. De intern begeleider van de school kan ondersteuning organiseren. Denk aan hulp-

middelen voor een kind met dyslexie, ondersteuning bij beperkte achterstanden of een 

programma met bijpassende lessen om meer begaafden uit te dagen. Dit valt allemaal 

onder ‘basisondersteuning’ Basisondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde 

‘licht curatieve interventies’ die je als leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een 

kind. Soms zijn daar externe deskundigen of ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus 

om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een indicatie 

of een zogenaamd zorgarrangement met daaraan gekoppeld gelden of ambulante bege-

leiding uit het SWV). 

In de onderstaande figuur wordt deze vorm van ondersteuning aangeduid met niveau 1. 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 2  

Wij maken gebruik van beschikbare onderwijsvoorzieningen vanuit het Samenwerkings-

verband  

Wanneer de basisondersteuning die we conform de standaard bieden ontoereikend is 

werken wij intensief samen met onze partners uit het samenwerkingsverband. Dit betreft 

collega’s van andere basisscholen, de scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen en 

buiten het samenwerkingsverband en verdere ketenpartners uit onderwijs en jeugdzorg. 

Leerkracht en/of het schoolteam wordt vanuit het aangevraagde zorgarrangement bege-

leid vanuit het SWV. (coaching, training, trajectbegeleiding) Ook valt het onderzoeken, 

begeleiden en behandelen van een leerling in het zorgarrangement. Deze ondersteuning 

wordt bekostigd uit de middelen die het Samenwerkingsverband RGV hiervoor ter be-

schikking stelt. De intern begeleider is hierbij casus regisseur. 
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Is basisondersteuning onvoldoende passend? Dan bieden we een arrangement dat wel 

aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dit is extra ondersteuning op niveau 2. Elke vorm 

van extra ondersteuning noemen we een arrangement. 

Voor elk arrangement vullen we het Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Dit 

is een hulpmiddel dat elke basisschool in onze regio gebruikt om in kaart te brengen wat 

een kind precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning op ni-

veau 2 biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het 

speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen. 

-Binnen het SWV kunnen we een beroep doen op de themaspecialisten: 

 Gedrag 

 Jonge Kind 

 SBO (Speciaal Basis Onderwijs) 

 Hoogbegaafdheid 

 Groepsprocessen 

  

Deze specialisten ondersteunen ons in het geven van de specifieke ondersteuning. 

-Binnen ons bestuur, het CPOV, bestaat er de mogelijkheid om een leerling voor een be-

paalde periode in de boven schoolse Plusklas of bij instroom vanuit het buitenland in de 

Schakelklas te plaatsen. 

In het cursusjaar 2017-2018 gaat ook de Junior Academy van start. Dit school van het 

CPOV voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Voor meer info over de Plus-

klas, Schakelklas en Junior Academy, verwijs ik u naar de website van het CPOV.  

https://www.cpov.nl/ 

 

NIVEAU 3 

Heeft een kind méér nodig dan extra ondersteuning in de eigen basisschool, dan kan het 

speciaal (basis)onderwijs een specialistisch arrangement bieden. Wanneer de hulpvraag 

van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we 

naar een andere meer passende leeromgeving voor deze leerling. Dit is de ondersteuning 

op niveau 3. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scho-

len voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in onze regio en wanneer dit nodig 

is buiten de regio. Deze scholen bieden ‘speciale ondersteuning’. Speciale ondersteuning 

omvat het (zeer) gespecialiseerde onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische 

aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat elke speciale 

(basis)school voor haar leerlingen verzorgt.  

 

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs bieden speciale ondersteuning 

Speciale ondersteuning is bedoeld voor de leerling met (zeer) specifieke onderwijsbe-

hoeften. Dit maakt het noodzakelijk dat deze leerling gebruik maakt van een tijdelijke of 

langdurige begeleiding in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsvoorziening.  

 

Deze scholen bieden (zeer) gespecialiseerde onderwijsondersteuning voor: 

- Leerlingen met een sterke verstandelijke beperking 

- Leerlingen met meervoudige beperkingen 

- Leerlingen met een complexe sociale gedragsproblematiek 

- Leerlingen met een ernstige concentratie problematiek 

- Leerlingen met een grote leerachterstand (taal, lezen, rekenen) 

https://www.cpov.nl/
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- Leerlingen met ernstige  lichamelijke beperkingen 

- Leerlingen met een ernstige visuele beperking  

- Leerlingen met een ernstige auditieve en / communicatieve beperking  

- Langdurig zieke kinderen en kinderen met een ernstige vorm van epilepsie 

 

Voor deze extra ondersteuning op niveau 3 geeft het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. 

 

Uitgangspunt van het SWV RGV1 is dat kinderen zoveel mogelijk op een reguliere school 

in de eigen leefomgeving met succes het basisonderwijs kunnen doorlopen, eventueel 

met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Dat lukt niet altijd en som-

mige kinderen zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal 

onderwijs. SWV RGV stelt vast of een leerling toelaatbaar is tot deze vormen van onder-

wijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsinstellingen. De zorg voor leer-

lingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt SWV RGV 

intensief samen met ketenpartners uit de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening 

en het maatschappelijk werk.  

De standaard preventieve onderzoeken van de GGD doktersassistente vinden plaats op 

De Twyn ( kantoor o.a. van de GGD) en op school. In principe is het eerste onderzoek in 

de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2 met ouders bij de GGD, daarna in groep 7 

zonder ouders op school. Tijdens het screeningsmoment in groep 2 krijgen ouders de 

direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de 

bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak geadviseerd wordt 

met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Ouders krijgen dan een uitnodiging om samen met hun kind naar het spreekuur te ko-

men. 

 

 

H 2 Passend onderwijs op De Burcht 

 

 

Op de basisschool houden wij ons dus bezig met de basisondersteuning. Zo geven we 

indien nodig de ondersteuning, die binnen onze school mogelijk is. Enkele voorbeelden 

hiervan: 

 Indelen van leerlingen in aanpak: basis, verdieping, verrijking 

 Extra uitdaging voor meer begaafden 

 Compenserende- en dispenserende middelen bij dyslexie/dyscalculie 

 Werken met structuurkaarten bij leerlingen met ADHD 

 Gehoorbeschermers bij leerlingen met o.a. concentratieproblemen 

 Extra oefening d.m.v. speciale spellingsbladen 

 Diverse ondersteunende software om onderdelen van vakken beter te automatiseren 

 Toegespitste gespreksvoering bij time-out situaties, etc. 
 
 

                                                           
1
 Afkorting SWV RGV: Samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei 
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Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig 

hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij werken we naar de 

opgestelde referentie niveaus. (Voor het basisonderwijs is dit niveau 1F of 1S, zie  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/inhoud/referentiekader-taal-en-

rekenen) Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulp-

vraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, 

zoeken we naar een andere meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We 

werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen het SWV RGV.  

 

Onze mogelijkheden 

Wij kunnen in onze school veel doen om de leerlingen passend onderwijs te bieden. Wij 

beschikken over diverse mogelijkheden om goed onderwijs voor alle leerlingen te bieden 

en extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Wij kunnen veel doen 

maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig 

vanuit een (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij kunnen wij in onze school tegen 

grenzen aanlopen. We beschrijven hieronder wat we in onze school kunnen bieden en het 

geeft tevens aan waar onze grenzen liggen. Dit markeert de situatie waarbij we in sa-

menspraak met ouders (verzorgers) op zoek gaan naar een andere meer passende leer-

omgeving voor de leerling.  

 

I. Wij bieden basisondersteuning aan onze leerlingen 

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze is erop gericht dat 

elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij het referentie-

niveau van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijspro-

gramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanage-

ment, schoolklimaat) dat wij voor de leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samen-

hangende ondersteuning.  Afhankelijk van de onderwijsbehoeften ontvangt de leerling 

een passende aanpak. We werken volgens de volgende manier: 

 

 

 

 

A. Basisaanpak 

Dit is het (standaard) onderwijsprogramma dat elke leerling in de groep volgt inclusief de 

daarmee samenhangende ondersteuning. Voor de meeste leerlingen is het basisarran-

gement voldoende om het referentieniveau van het basisonderwijs te behalen. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/inhoud/referentiekader-taal-en-rekenen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/inhoud/referentiekader-taal-en-rekenen
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B. Aanpak Intensief 

Deze aanpak is bedoeld voor onze leerlingen die niet genoeg hebben aan de basisaanpak. 

Deze leerling heeft specifieke onderwijsbehoeften en daarmee samenhangend intensieve 

ondersteuning nodig om het minimum niveau van de basisschool te kunnen behalen. De 

intensieve aanpak omvat de ondersteuning die onze leerling krijgt, aanvullend op de ba-

sisaanpak. Bij de inhoudelijke vormgeving van deze aanpak zet de leerkracht in eerste 

instantie extra instructie, inoefening en extra leertijd in. 

 

C. Aanpak verdieping/verrijking 

Deze aanpak is bedoeld voor onze leerlingen die te weinig hebben aan de basisaanpak 

omdat zij meer aan kunnen. Bij de inhoudelijke vormgeving van de verdiepte basisaan-

pak zetten onze leerkrachten materialen van uit en buiten de methodes in . 

 

NB: Het is zo dat bij alle 3 de aanpakken de leerling binnen de eigen groep les krijgt. 

Deze 3 aanpakken vallen dus onder de basisondersteuning van de school. We werken 

daarbij volgens de gedachte van het HandelingsGericht Werken (HGW). Het werken met 

een groepsplan geeft inzicht in welke leerling ingedeeld staat bij welk aanpak met de 

daarbij behorende doelen.  

 

 

 

II. Wij bieden basisondersteuning van goede kwaliteit 

De basisondersteuning die wij onze leerlingen bieden is van een goede kwaliteit. Wij han-

teren in onze school de kwaliteitstandaard die het SWV RGV hiervoor heeft vastgesteld 
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en die aansluit op de landelijke normen van de onderwijsinspectie. We onderscheiden de 

volgende vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in onze school beschikbaar 

zijn. 

 

A. Opbrengsten 

De opbrengsten van onze school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken 

van onze leerling populatie verwacht mag worden. 

 De taalresultaten liggen op dit niveau 

 De rekenresultaten liggen op dit niveau 

 De sociale competenties van onze leerlingen liggen op een niveau dat mag worden 

verwacht 

 Onze leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 

jaar 

 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkhe-

den 

 

 

 

B. Onderwijsleerproces 

De wijze waarop wij het onderwijsleerproces in onze school vorm geven heeft de volgen-

de kenmerken. 

 De leerstofinhouden die we aanbieden bereiden onze leerlingen voor op het vervolg-

onderwijs en de samenleving. 

 Onze leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te 

maken. 

 Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvor-

men. 

 Onze leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en 

houden de leerlingen taakbetrokken. 

 Onze leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschil-

len in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 

 

 

C. Opbrengstgericht werken & extra ondersteuning 

Wij werken in onze school planmatig / systematisch aan het bieden van de onderwijson-

dersteuning aan onze leerlingen die zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften 

van onze leerlingen. Onze leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.  

 Wij gebruiken hiervoor een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 

voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.  

 Onze leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de 

leerlingen. 

 

 

NB: 

Om goede ondersteuning te bieden aan kinderen hebben we informatie nodig. Die infor-

matie moet up-to-date en van belang zijn. Met die informatie in handen proberen we aan 

te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. In de eerste plaats zijn daar onze dagelijkse 
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observaties en gesprekken met de kinderen tijdens instructie en werken. Het hele jaar 

door worden allerlei resultaten geregistreerd. We volgen de ontwikkeling van het kind 

met methode-gebonden toetsen. Daarnaast maken we twee maal per jaar met methode-

onafhankelijke toetsen (CITO toetsen voor de groepen 1 tot en met 8) en observaties 

(KIJK voor de groepen 1 en 2) de balans op. Het hele jaar door worden allerlei resultaten 

geregistreerd. Het is een goede aanvulling om met een onafhankelijke toets te kijken 

waar de kinderen, los van onze methodes, nu werkelijk staan. Door middel van een sig-

naleringskalender bewaken we dat alle toetsen door de leerkrachten op het juiste tijdstip 

worden afgenomen. Al deze middelen helpen ons om handelingsgericht te werken. 

 

 

D. Ondersteuningsstructuur 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra ondersteuning in de vorm van 

een intensief of verdiept basisarrangement.  

 Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.  

 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens stellen we wanneer dit van 

belang is voor deze leerlingen een individueel plan of wanneer de leerweg aangepast 

wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op en bepalen aan de hand hiervan de aard 

van de extra ondersteuning. In dit plan of OPP wordt beschreven waar we naartoe 

werken en hoe we dat doen. Bij een OPP wordt ook een uitstroomniveau bepaald rich-

ting het VO. Samen met ouders wordt dit opgesteld en besproken 

 De leraar voert eventueel in samenwerking met andere teamleden en/of expertise 

vanuit SWV RGV de extra ondersteuning uit. 

 Wij evalueren regelmatig de effecten van de geboden extra ondersteuning. 

 Onze school maakt gericht gebruik van de diensten van het SWV RGV expertisenet-

werk wanneer de eigen expertise ontoereikend is voor het opstellen en/of uitvoeren 

van het beoogde arrangement. Ons eerste aanspreekpunt bij het SWV is de school-

ondersteuner. 

 Wanneer er zorg en/of ondersteuning nodig is op het sociaal-emotionele gebied is het 

goed mogelijk dat we een consultatie aanvragen bij het Centrum voor Jeugd en Ge-

zin. Deze ketenpartner ondersteunt ons en ouders bij de begeleiding van uw 

zoon/dochter op dit gebied. 

 

 

E. Kwaliteitszorg 

Onze school hanteert een systeem van kwaliteitszorg met de volgende kenmerken. 

 Het schoolteam heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerling populatie 

 We evalueren periodiek de resultaten van het geboden onderwijs en de ondersteuning 

aan onze leerlingen 

 We werken systematisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit 

 Onze school legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde onderwijskwaliteit 

aan de MR en het college van bestuur van het CPOV. 

 De kwaliteit op De Burcht wordt zorgvuldig gemeten met gebruik van het volgende 

systeem  Werken met Kwaliteitskaarten (WMK Cees Bos)      

 

 

 

 

http://www.wmkpo.nl/
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H 3 Organisatie interne begeleiding en ondersteuning 

Onze school heeft twee intern begeleiders die samen de ondersteuning voor onze leer-

lingen coördineren. Zij adviseren aan het managementteam. 

 

De interne begeleiders  hebben  de volgende taken: 

 leiding geven aan en het organiseren van het ondersteuningsteam  

 voorbereiden en leiding geven aan de groeps- en leerlingbespreking 

 toezien op het nakomen van gemaakte afspraken ten behoeve van de  

te ondersteunen leerlingen 

 ondersteunen van de groepsleraren bij het afnemen van diagnostische    

toetsen 

 begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen 

 actualiseren van het leerling-dossier 

 inrichten en actualiseren van de orthotheek 

 aanwezigheid bij gesprekken met ouders en/of externe deskundigen over  

leerlingen die problemen hebben 

 contact onderhouden met ambulante begeleiders, Jeugdteam Centrum Jeugd en 

Gezin en andere instanties die professionele hulp bieden 

 

Verder zijn er binnen De Burcht een aantal collega’s met een specialisatie op het gebied 

van bv. taal, rekenen, lezen, remedial teaching etc. Deze collega’s kunnen bij vragen op 

dit gebied geconsulteerd worden. 

 

 

 

 

Wij trekken samen op met ouders 

Ouders zijn voor ons partners. Wij trekken samen met hen op zeker wanneer het gaat 

om het inzetten van onderwijsondersteuning voor hun kinderen. De samenwerking met 

ouders concretiseren wij als volgt: 

 

1. Wanneer ouders hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een ken-

nismakingsgesprek. Tijdens het gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identi-

teit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Van de ou-

ders wordt gevraagd de grondslag en de doelstelling van onze stichting en dus ook 

van onze school te respecteren. Dit bevestigen zij door middel van ondertekening van 

het inschrijfformulier. Zie ook bijlage 1: Stroomschema en zorgplicht bij aanmelding 

PO. 

 

2. In alle groepen krijgen de kinderen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Op 

deze manier blijven ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Bij het   

rapport zijn de resultaten van de Cito LVS-toetsen opgenomen voor de groepen 3 t/m 

8. (in grafieken en tabellen) Bij het rapport van groep 1 en 2 krijgt u een overzicht 

vanuit het observatiesysteem KIJK mee. 

 

3. Elk schooljaar houden we drie spreekmomenten. Tijdens het eerste spreekmoment  

vertellen ouders bijzonderheden over hun kind(eren). De overige spreekmomenten 

zijn nadat de kinderen hun rapport hebben ontvangen.  
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Natuurlijk is het mogelijk vaker contact te hebben als dit nodig is. Ouders kunnen 

daarvoor een afspraak met de leerkracht maken.  

 

4. Wanneer er bijzondere zaken spelen (o.a. voor wat betreft extra zorg of begeleiding) 

is het voor ons belangrijk om in contact met ouders/verzorgers te zijn. Wij zien hen 

als ervaringsdeskundige van de desbetreffende leerling. Wanneer een kind in het on-

dersteuningsteam op school besproken wordt, krijgen de ouders/verzorgers ook een 

uitnodiging ontvangen om daarbij aanwezig te zijn. 

 

5. Ook houden we elk schooljaar een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen we 

de ouders over de gang van zaken in de groep en rond de school.  

 

6. Ouders hebben op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op 

inzage in het leerling-dossier. Na een schriftelijk verzoek hiertoe zullen we binnen vier 

weken reageren. 

 

 

 

 

Onze ontwikkelambities bij Passend Onderwijs 

Onze school biedt basisondersteuning van goede kwaliteit. We spannen ons doorlopend 

in deze kwaliteit op het beoogde niveau te houden en daar waar nodig en/of wenselijk de 

kwaliteit ervan te verbeteren. Dit doen we door o.a. de expertise van onze leraren te 

vergroten en onze onderwijsprocessen nog beter te laten aansluiten op de onderwijsbe-

hoeften van onze leerlingen en de ouders / verzorgers. We verwijzen u hiervoor naar het 

Schoolplan 2015-2019 dat op onze website te lezen is. 

 

 

 

Augustus 2019, 

 

Wilma van Steden & Els Woudsma 

Interne begeleiding De Burcht 
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