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Basisondersteuning

Basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, handelingsgericht werken,
organisatie van de onderwijsondersteuning op school en preventieve en licht curatieve
interventies. In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden is
afgesproken dat alle scholen voldoen aan het vereiste niveau van basisondersteuning
zoals omschreven in het Ondersteuningsplan 2022-2026, Samen voor en met het kind.

Algemene beschrijving school

Openbare Basisschool De Vogels staat in de wijk Poelgeest te Oegstgeest. De school heeft
momenteel 12 groepen en bijna 300 leerlingen. Binnen onze school werken we vanuit
vertrouwen aan een veilig schoolklimaat. Een veilige omgeving is wat ons betreft de basis
om te groeien als leerling en mens. Ondernemend in onderwijs staat bij ons op school
centraal. Dat begint met een goede basis op het gebied van lezen, rekenen en taal.
Daarbij bieden we de kinderen een aanbod waarin ze werken aan vaardigheden die horen
bij ondernemend zijn. Dit ziet u onder andere terug in het samenwerken in de groep, de
projecten en onderzoeken binnen Wereldoriëntatie, de jaarlijkse voorstellingen, ons project
ondernemen en de inrichting van de lokalen.
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Bijzonderheden met betrekking tot  preventieve en licht curatieve
interventies

Interventie In orde ? Toelichting (inclusief ambitie)
Vroegtijdige signalering van
leer-, opgroei- en
ontwikkelingsproblemen

✅ Observatieinstrumenten
Leerlingvolgsysteem
Groepsbesprekingen

De zorg voor een veilig
schoolklimaat

✅ Commissie Sociaal Emotioneel Leren
Methode Kwink
Mediation
Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
Weerbaarheidstraining groep 7/8
Pestprotocol
Gedragsprotocol
Vertrouwenspersonen

Een aanbod voor leerlingen met
dyslexie

✅ Kwaliteitskaart dyslexie (protocol)
Remedial teaching en leesbegeleiding
Signalering, dossieropbouw en verwijzing
Voor onderzoek en gespecialiseerde
behandeling werken wij samen met 1801
Jeugd&Onderwijsadvies

Een aanbod voor leerlingen met
dyscalculie

✅ Kwaliteitskaart ERWD (protocol)
Remedial teaching
Mogelijkheden tot volgen eigen leerlijn
(Passende Perspectieven)
Voor onderzoek en advisering werken wij
samen met 1801 Jeugd&Onderwijsadvies

Een afgestemd aanbod voor
leerlingen met meer of minder
dan gemiddelde intelligentie

✅ Adaptieve verwerking middels Snappet
Onderwijsassistenten in de klas
Remedial teaching
Passende Perspectieven
Verdieping op basisaanbod
Pluswerk
Chinese les
Aanpassing in toetsafname
Voor onderzoek en advisering werken wij
samen met 1801 Jeugd&Onderwijsadvies

Toegankelijk schoolgebouw met
aangepaste werk- en
instructieruimtes en
hulpmiddelen

✅ Lift
Werkplekken buiten de klassen
Werk-/instructieruimtes voor individuele of
groepsgewijze lessen

Aanpak gericht op sociale
veiligheid en voorkomen van
gedragsproblemen

✅ Commissie Sociaal Emotioneel Leren
Methode Kwink
Mediation
Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
Weerbaarheidstraining groep 7/8
Pestprotocol
Gedragsprotocol
Vertrouwenspersonen

Protocol voor medicijngebruik en
medische handelingen

✅ Aanwezig



2

Deskundigheid
Onze school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van:

Onderwijsdomein Toelichting
Leren en ontwikkeling Commissie Rekenen (met rekenspecialist)

Commissie Taal (met taalspecialist)
Commissie Lezen (met leesspecialisten)
Remedial teacher
Intern begeleiders
Onderwijskundige

Sociaal en emotioneel gedrag Commissie Sociaal Emotioneel Leren
Intern begeleiders

Fysiek en medisch Vakdocent lichamelijke opvoeding
BHV
KinderEHBO

Werkhouding Intern begeleiders

Binnen het schoolbestuur (OPO Oegstgeest) willen we de samenwerking tussen intern
begeleiders van de verschillende scholen intensiveren, om zo kennis en expertise te delen.

Voorzieningen en materialen

Wij werken met de volgende specifieke concepten, aanpakken, materialen, programma’s,
methodieken, protocollen, etc.:

- EDI
- Snappet
- Blink
- Met Sprongen Vooruit
- Taal In Blokjes
- Kwaliteitskaarten
- CITO 3.0

Bijzonderheden met betrekking tot ons schoolgebouw
Mogelijkheden/bijzonderheden
Nieuw meubilair met flexibele werkplekken
Ruimtes voor 1-op-1 begeleiding of begeleiding in kleine groepjes
Zelfstandig werkplekken buiten het lokaal
Lift
Podium met tribune
Kleuterplein
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Bijzonderheden met betrekking tot de samenwerking met
partners/ouders
Partners (o.a. SBO en SO, jeugdhulp)
/ ouders

Toelichting

Stichting Kinderopvang Oegstgeest
(SKO)

Tussenschoolse en naschoolse opvang op
school

Passend Primair Onderwijs (PPO)
Regio Leiden

Onderwijsspecialist verbonden aan onze
school voor advies en deelname aan
ondersteuningsteam

Ambulante Educatieve Dienst (AED) Expertisecentrum van het speciaal onderwijs
voor advies en ambulante begeleiding op
school

1801 Jeugd&Onderwijsadvies Onderwijsadviseur verbonden aan onze
school voor onderzoek, advies en begeleiding

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Jeugdteammedewerker verbonden aan onze
school

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Schoolartsbezoeken in groep 2 en 7
(Jeugd) Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ)

Contact over begeleidingstrajecten

Leerplicht Leerplichtambtenaar verbonden aan onze
school voor advies en melding m.b.t. verzuim

Scholen voor speciaal
(basis)onderwijs (S(B)O)

Advies, begeleidings- en  verwijzingstrajecten

Scholen voor voortgezet (speciaal)
onderwijs (V(S)O)

Verwijzingstrajecten en (warme) overdracht

Ouders Als belangrijke gespreks- en
samenwerkingspartner

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs; wat kunnen we (nog)
niet ?

Wij staan open voor alle leerlingen, maar er zitten grenzen aan de begeleiding die wij
kunnen bieden. Daarom bekijken we voor elke individuele leerling of De Vogels een
passende plek is. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften, sociaal emotionele
ontwikkeling en didactische ontwikkeling. Als wij op een van deze gebieden
handelingsverlegen zijn, zullen we samen met ouders, leerkracht, intern begeleider,
directeur en externe partners kijken naar een passende plek voor deze leerling. Bij een
aanmelding van een leerling hebben wij altijd een kennismakingsgesprek. Mocht op basis
van het gesprek blijken dat De Vogels niet de geschikte plek is, kan het zo zijn dat wij de
leerling niet aannemen.
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Ambities en (na-)scholingswensen

Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen
begeleiden, hebben we als  school(team) de volgende ambities:
Onderwijsdomein Toelichting
Leren en ontwikkeling Werkwijze EDI uitbreiden en borgen

Doorgaande lijn in groepsbesprekingen
aanbrengen om effect van gegeven
onderwijs te evalueren (HGW)
Gefundeerd uitzetten
(hoog)begaafdenbeleid
Rekenonderwijs van groep 2 naar groep 3
vloeiender laten verlopen
Aanscherpen en doorvoeren protocol ERWD
Themagericht onderwijs meer vormgeven en
borgen
Leesbevordering vergroten
Taalonderwijs versterken
Overstap CITO → IEP

Sociaal en emotioneel gedrag Implementeren en borgen Kwink
Fysiek en medisch -
Werkhouding -

Gekoppeld aan de bovenstaande ambities hebben wij als school de
volgende nascholingswensen:

- Cursus Met Sprongen Vooruit voor alle leerkrachten
- Verdiepende scholing Blink
- Scholing expert-leerkrachten op het gebied van lezen
- Voorlichting implementeren IEP
- Teamscholing Kwink
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