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Beste ouder(s)*, 

 

In dit schoolondersteuningsprofiel vertellen we hoe wij bij ons op school passend onderwijs bieden 

aan de kinderen. Wat passend onderwijs is, leggen we hierna eerst uit. Daarna lees je hoe wij daar op 

school naar kijken en waar je het op onze school aan ziet. Ook lees je over de hulp en ondersteuning 

die we bieden als we zien dat het leren en ontwikkelen van een kind minder goed gaat.  

 

Misschien heb je als ouders zorgen. Je kind praat bijvoorbeeld heel weinig of je kind heeft moeite 

met bewegen of je kind komt niet tot spelen. Wat kun je dan van ons als school verwachten? Bij wie 

kun je terecht? In het schoolondersteuningsprofiel vind je dat soort informatie en antwoorden.  

 

Heb je na het lezen nog vragen? Stel ze aan de leerkracht van je kind. Ook de directeur of de intern 

begeleider kunnen je misschien verder helpen. Samen komen we verder, dus weet ons te vinden als 

je zorgen hebt.  

 

 

 

Astrid Kopper 

 

Directeur  

Buitenveldertse Montessorischool 

 

Telefoon: 020-6448446 

E-mailadres: info@bms-school.nl 
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* Als wij het in dit schoolondersteuningsprofiel hebben over een ‘ouder’, dan bedoelen wij ook de 

verzorger of de voogd van het kind. 
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Over passend onderwijs 
 

Wat is passend onderwijs? 

Met passend onderwijs bedoelen we dat elk kind in de regio waar hij of zij woont, het onderwijs 

krijgt dat bij hem of haar past. Met de regio bedoelen we dan Amsterdam en Diemen. De meeste 

kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige 

kinderen hebben op school extra hulp nodig. Die extra hulp kunnen we als basisschool vaak prima 

bieden. Voor kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of rekenen hebben we 

ondersteuning. 

 

Soms organiseren we extra ondersteuning voor een kind met hulp van andere partners. Voor meer 

informatie over welke ondersteuning wij als school precies kunnen bieden klik hier. Wil je meteen 

weten met welke partners wij veel samenwerken klik dan hier wie onze partners zijn. 

 

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband 

Soms is er, ondanks veel ondersteuning, toch nog meer voor een kind nodig dan wij als basisschool 

met hulp van onze partners kunnen bieden. Dan bespreken we met de ouders wat er naar ons idee 

nog meer nodig is. Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV) helpt 

ouders en school daarbij.  

 

Voor meer uitleg over passend onderwijs en de rol van het samenwerkingsverband zie het filmpje 

‘Ons samenwerkingsverband’ hier. Wil je je verder verdiepen? Bekijk dan de uitgebreide brochure: 

‘Passende ondersteuning voor alle leerlingen, zo doen we dat in Amsterdam en Diemen’ hier. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EOBXd1Zy6Zg&t=1s&ab_channel=SWVPOAmsterdamDiemen
https://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/swv-po-passend-onderwijs-brochure-voor-ouders-digitaal.pdf
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Onze kijk op passend onderwijs  
 

Passend onderwijs is voor ons vooral goed onderwijs bieden aan alle kinderen. We zorgen daarbij 

als school voor goed geschoolde leerkrachten (dit is een uitdaging met het huidige lerarentekort), 

een prettige leeromgeving voor alle kinderen en we werken goed samen met de ouders. Passend 

onderwijs valt daarom niet direct op binnen de school. Maar het is er wel! Het start bij de 

leerkrachten die goed kijken en volgen wat een kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Als ze zien dat het leren moeilijk gaat, of merken dat een kind dreigt vast te lopen, 

dan zorgen we er samen voor dat er passende hulp en ondersteuning komt. Wat we daarvoor 

organiseren binnen school en soms ook erbuiten hoort bij passend onderwijs. 

 

Zo herken je passend onderwijs in onze school 

Bij ons in de school herken je passend onderwijs bijvoorbeeld aan het volgende:   

 

 de leerkracht voert een kindgesprek met een kind om te bespreken wat helpend is in de 

klas                                                                                                

 de leerkracht noteert welke onderwijsbehoeften een kind heeft in Parnassys                                                                                                                  

 extra hulp voor een kind door onze onderwijsassistent of remedial teacher voor 

(begrijpend) lezen, spelling of rekenen 

 een plan voor een kind dat we een arrangement noemen 

 een uitnodiging voor een gesprek met deskundigen (ondersteuningsteam) over je kind 

 een onderzoek naar de intelligentie van een kind 

 de leerkracht houdt in Parnassys/ Kindkans goed bij welke ondersteuning een kind krijgt en 

wat helpt 

 een aanbod voor kinderen die meer-en hoogbegaafd zijn        

Onze kijk op de toekomst 

Wij willen kinderen uit de buurt een passende plek bieden. Ook als deze kinderen extra 

ondersteuning van ons nodig hebben. We willen dit samen met scholen in de wijk oppakken en met 

hulp van experts van het speciaal onderwijs. 
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Deze ondersteuning bieden wij op school 
 

Op de volgende gebieden kunnen we onze leerlingen ondersteuning of zorg bieden:  

 Lezen 

In de klas wordt er door de leerkrachten vanaf groep 3 een uur per week extra voor-koor-

door gelezen met kinderen die dreigen te stagneren in hun leesproces. Kinderen kunnen 

daarnaast vanaf groep 2 werken met BOUW en vanaf groep 3/4 met Leeshelden. Beide 

computerprogramma's zijn bedoeld ter ondersteuning van het technisch lezen.  

 

 Taal 

Voor de kinderen die meertalig zijn en die moeite hebben met het Nederlands, zijn er extra 

lessen Nederlands georganiseerd binnen de school. Deze lessen worden gegeven in een 

klein groepje op basis van de BAK- en WAK-woordlijsten. Voor kinderen die dit nodig 

hebben, kan er online worden gewerkt met de programma's Logo 3000 en Woordenstart. 

Kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen geholpen worden door een 

remedial teacher, die met behulp van een speciaal programma kinderen de stappen van 

begrijpend lezen aanleert. Op het gebied van spelling worden verschillende speciale 

materialen gebruikt. Voor meer- en hoogbegaafden biedt de Taaldoen!-kast genoeg 

uitdaging om op hun eigen niveau aan het werk te gaan. Ondersteuning kan zowel in- als 

buiten de klas aan kinderen worden aangeboden. 

 

 Rekenen 

Op het gebied van rekenen kunnen kinderen hulp krijgen in kleine groepjes of individueel, 

waarbij diverse remediërende materialen worden gebruikt. Daarnaast kunnen kinderen 

online werken met het programma Calcularis, een adaptief programma op het gebeid van 

automatiseren tot 1000 (+,-,x en :). Voor meer- en hoogbegaafden biedt de rekenmethode 

Getal & ruimte voldoende uitdaging in het Meesterwerkboek. Ondersteuning kan in de klas 

of buiten de klas met een klein groepje worden geboden. 

 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

Alle kinderen bieden wij in de klassen de methode Kanjertraining aan, van groep 1 tot en 

met groep 8. In deze methode zijn veel oefeningen te vinden waarmee de sociaal-

emotionele ontwikkeling gevolgd en ondersteund kan worden. Daarnaast voeren wij 

kindgesprekken met kinderen na incidenten. Wanneer op dit gebied meer nodig is dan de 

leerkracht kan bieden, verwijzen wij kinderen en ouders door naar Ouder Kind Team of 

Chinski (p. 12).  

 

 Werkhouding, taakaanpak en gedrag 

Op de BMS wordt aan kinderen vanaf dag één aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

een goede werkhouding: help mij het zelf te doen. Kinderen organiseren zelf hun werk, 

door zelf te kiezen, materiaal te pakken, werk af te maken, na te (laten) kijken en op te 
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ruimen. Wachten op je beurt hoort hier ook bij. Deze dagelijkse oefening in werken en 

gedrag, noemen wij ‘oefening van de executieve functies’. Indien nodig helpen wij kinderen 

met het maken van een planning en het organiseren van het werk. Wanneer meer 

ondersteuning nodig is verwijzen wij door naar Chinski of Yoep (p.12).  

 

 Motorische- en lichamelijke ontwikkeling 

Kinderen krijgen op de BMS twee keer per week een uur gymles van een vakleerkracht 

gymnastiek. In de onderbouw zijn de montessorimaterialen zowel bedoeld voor de 

zintuiglijke ontwikkeling als voor de motorische ontwikkeling (fijne motoriek). Indien meer 

ondersteuning nodig is verwijzen wij door naar praktijk Kinderfysiotherapie Samen (p.12). 

 

 Medisch handelen en persoonlijke verzorging 

De leerkrachten op de BMS voeren geen medische handelingen uit bij kinderen 

(noodgevallen uitgezonderd). Ook persoonlijke verzorging is geen onderdeel van de taken 

van de leerkracht op de BMS. Uiteraard zijn uitvoerenden vanuit een Persoons Gebonden 

Budget van een individuele leerling in principe welkom in de school.  

Ook hebben we een aanbod voor ondersteuning op het gebied van: 

Buitenlessen in het Amsterdamse Bos door een echte buitenleerkracht (winnaar Buitenleerkracht 

van het jaar 2022), waar aandacht is voor bewegend leren, mindfulness, ruimte voor bewustzijn en 

kennismaken met jezelf, liefde voor de natuur.  

 

Ontwikkeling van ons aanbod voor ondersteuning in de toekomst: 

Hoewel de executieve functies (zie werkhouding, taakaanpak en gedrag) in het montessorionderwijs 

dagelijks worden geoefend, zou de BMS op termijn wellicht nog een aanbod willen opzetten voor de 

versterking van de executieve functies aan kinderen die dit specifiek nodig hebben. De school 

oriënteert zich op de wijze waarop dit mogelijk zou zijn.  
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Ons stappenplan voor ondersteuning en 
handelingsgericht werken 

 

Alle scholen in Nederland hebben zorgplicht. Dat betekent dat wij als school moeten 

onderzoeken of we je kind passend onderwijs kunnen bieden. Binnen het 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV) werken we met 

een stappenplan om tot passende ondersteuning te komen voor de kinderen die dat 

nodig hebben. De basis van dit stappenplan is een werkwijze die handelingsgericht 

werken heet.  
 

Dit is handelingsgericht werken 

Handelingsgericht werken is een vaste manier van werken voor scholen om passend onderwijs te 

organiseren. Het begint bij goed kijken naar wat een kind nodig heeft om te leren en te 

ontwikkelen. De werkwijze helpt ons als school om de juiste ondersteuning aan kinderen te bieden, 

de juiste mensen daarvoor in te schakelen en goed te volgen hoe het gaat en wat het oplevert.  

 

De werkwijze heeft vijf niveaus van ondersteuning. Die wordt vaak met een piramide uitgebeeld. 

Hoe hoger het niveau, hoe meer ondersteuning en overleg er nodig is. De piramide ziet er zo uit:  

  

https://youtu.be/XfXzFp12qnk
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Stap voor stap naar ondersteuning  

We proberen de ouders zo vroeg mogelijk te betrekken zodat zij kunnen meedenken over de hulp 

aan hun kind. Als ouders zelf zorgen hebben over hun kind willen we graag dat zij deze zorgen 

delen met school. Hiervoor kunnen ouders bij de leerkracht of intern begeleider terecht. De 

leerkracht of intern begeleider kan dan samen met de ouders bedenken wat een passende stap is. 

Zoals bijvoorbeeld hulp van de Ouder-kind-adviseur (p.12) als het in de opvoeding niet zo lekker 

loopt, thuis extra oefenen met taal- of rekenen, een gesprek met de intern begeleider, bekijken of 

de ondersteuning kan worden opgeschaald naar zorgniveau 2 of 3, etc.  

 

Op de BMS gebruiken wij deze zorgdriehoek, die een vereenvoudigde versie is van die van het 

samenwerkingsverband.  

 

 

 
Bij ons op school zie je als ouder deze driehoek van handelingsgericht werken terug in het volgende 

stappenplan: 

 

Stap 1: School biedt kwalitatief goed onderwijs en signaleert of er meer ondersteuning nodig is. De 

leerkracht bespreekt deze signalering met de intern begeleider en samen stellen zij vast welke 

ondersteuning ingezet kan worden. Soms kan een interventie in de basiskwaliteit (zorgniveau 1) 

worden gedaan om voldoende te ondersteunen. Soms is een interventie nodig vanuit de 

basisondersteuning (zorgniveau 2). Ouders worden van deze opschaling van ondersteuning op de 

hoogte gesteld. Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kind, hopen wij dat ouders dit 

bespreken met de leerkracht. Vaak is thuis extra oefenen met een bepaald leergebied al voldoende 

helpend om een kind weer een stapje verder te helpen. De leerkrachten kunnen ouders adviseren 

over welke leermiddelen thuis goed te gebruiken zijn.  

 

Stap 2: Indien de opschaling naar basisondersteuning (zorgniveau 2) passend lijkt voor het kind, 

blijft deze gehandhaafd. Wel wordt altijd geprobeerd de interventie weer terug te draaien zodra 
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het kan, om het kind weer terug te laten keren in de basiskwaliteit (zorgniveau 1). Ouders kunnen 

uiteraard thuis blijven oefenen, indien dit door ouders en kind als prettige ondersteuning wordt 

ervaren. Mocht de interventie vanuit de basisondersteuning niet voldoende ondersteuning bieden 

voor het kind, dan kan een interventie vanuit de extra ondersteuning (zorgniveau 3) worden 

geboden. Ouders worden hiervan wederom van op de hoogte gesteld. School stelt een 

Ontwikkelingsperspectief (OP) op en er wordt een handelingsdeel van het OP met ouders 

afgestemd, een zogenaamd OP-Plan. Deze twee documenten vormen samen een OPP. Als ouders 

akkoord zijn met de begeleiding, start de begeleiding.  

 

Stap 3: De ondersteuning vanuit de extra ondersteuning (zorgniveau 3) wordt jaarlijks minimaal 2 

keer met ouders geëvalueerd in een ondersteuningsteam (OT). Daarbij zijn de leerkracht, de intern 

begeleider, de ouders, de begeleider vanuit het extra ondersteuningsbudget, en mogelijk ook 

andere betrokkenen aanwezig, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van het kind.   

 

Stap 4: Wanneer de ondersteuning vanuit de extra ondersteuning (zorgniveau 3) onvoldoende 

passend blijkt, kan blijken dat een andere basisschool of school voor gespecialiseerd onderwijs 

beter past. Voor een plek op gespecialiseerd onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

School en ouders hebben regelmatig evaluatiegesprekken over de interventie op zorgniveau 3, 

waardoor ouders goed op de hoogte zijn. We vragen aan het SWV om met ons mee te kijken en 

advies te geven over waar het ondersteuningsaanbod wel kan worden geboden. Meestal is dat een 

gespecialiseerde vorm van onderwijs, bijvoorbeeld speciaal onderwijs (SO) of speciaal 

basisonderwijs (SBO).  
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Met deze partners werken we samen  
 

Wij werken als school graag samen met een aantal partners. Zo kunnen we goede 

ondersteuning aan de kinderen bieden. Uiteraard worden deze partners enkel bij de 

ondersteuning van een kind betrokken na overleg met- en instemming van de ouders.  

 

Chinski 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die moeite hebben met het werken in de klas 

vanwege een bepaalde diagnose, zoals ADHD, autisme, dyslexie of dyscalculie. 

Deze organisatie biedt ondersteuning bij het versterken van de executieve functies (zoals 

aandachtskracht, stopkracht, doorzetkracht, startkracht en tijdkracht), rekenen en taal. Ook kan deze 

organisatie onderzoek doen naar wat een kind nodig heeft in de klas.  

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als orthopedagoog.  

Praktijk Kinderfysiotherapie 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die moeite hebben met de grove en fijne motoriek. 

Deze organisatie biedt ondersteuning bij schrijven en bewegen.  

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als kinderfysiotherapeut. 

Ouder-Kind Team 

Deze organisatie helpt ouders en kinderen op onze school wanneer er hulp en ondersteuning nodig is 

bij opvoeden en opgroeien. Aan onze school is een Ouder-Kind-adviseur verbonden, waar ouders 

laagdrempelig een afspraak mee kunnen maken. Zij biedt een luisterend oor, oudertraining, goede 

tips en ondersteuning in de thuissituatie. Ook kan een koppeling met school worden gemaakt.  

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als: orthopedagoog, kinderarts en 

jeugdpsycholoog.  

Praktijk voor schoolpsychologie 

Deze organisatie helpt leerkrachten op onze school die inzicht nodig hebben in de manier van leren 

en/ of het niveau van een kind. Onze ervaren schoolpsycholoog kan onderzoek doen naar wat een 

kind nodig heeft. Daarmee kan school vaak beter aansluiten bij het kind. 

Deze organisatie biedt intelligentieonderzoek bij kinderen, adviezen en nabespreking. 

De medewerker van deze organisatie is opgeleid als schoolpsycholoog. 

Ilona Matla 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die meer- of hoogbegaafd zijn. 

Deze organisatie biedt ondersteuning bij het leren leren.  

De medewerker van deze organisatie is opgeleid als hoogbegaafdheidsspecialist. 

Brightskills 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die moeite hebben met een achterstand of hiaat bij 

rekenen of taal.  

Deze organisatie biedt ondersteuning op verschillende leergebieden, in de vorm van extra uitleg aan 

kleine groepjes kinderen.  

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als remedial teacher. 
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Yoep 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die moeite hebben met het werken in de klas 

vanwege een bepaalde diagnose, zoals ADHD, autisme, dyslexie of dyscalculie. 

Deze organisatie biedt ondersteuning bij het versterken van de executieve functies (zoals 

aandachtskracht, stopkracht, doorzetkracht, startkracht en tijdkracht), rekenen en taal. 

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als orthopedagoog en/of kinderpsycholoog.  

Verschillende logopedistenpraktijken in de buurt 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die moeite hebben met woordenschat, uitspraak, 

spreekzekerheid, mondgewoontes, etc.  

Deze organisatie biedt hulp online of op locatie.  

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als logopedist. 

Stichting Viertaal 

Deze organisatie helpt kinderen op onze school die mogelijk een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 

hebben.  

Deze organisatie biedt ambulante begeleiding voor het kind op school of plaatsing op een school die 

gespecialiseerd is in kinderen met TOS. 

De medewerker(s) van deze organisatie zijn opgeleid als orthopedagoog, taaldeskundige.  
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Bijlage: Uitleg van woorden 
 

Schoolondersteuningsprofiel 

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document voor ouders waarin staat welke 

ondersteuning de school kan geven. Ook lees je daarin hoe de school deze ondersteuning regelt en 

daar de ouders bij betrekt. Elke basisschool heeft een schoolondersteuningsprofiel. Je vindt het SOP 

op de website van elke school. De bedoeling van het schoolondersteuningsprofiel is dat het ouders 

een helder beeld geeft van de hulp die een school kan bieden. Zo kun je als ouder beter bedenken of 

dat aansluit bij jouw kind en wat je van een school verwacht. Ook kun je informatie uit het 

schoolondersteuningsprofiel van verschillende scholen naast elkaar leggen. 

 

Ondersteuning 

Ondersteuning is een ander woord voor extra hulp voor een kind. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld 

een aanpassing van een lesopdracht of leermateriaal, of extra uitleg van de leerkracht in een groepje, 

of meer oefentijd. Ook kan er een specialist komen voor een kind dat moeite heeft met het 

onderwijs of de groep waar hij in zit. Denk aan een kind waarbij het lezen niet goed op gang komt, of 

aan een kind dat moeilijkere opdrachten nodig heeft dan de groep. Of een kind dat steun van een 

volwassene nodig heeft, omdat het niet lukt om in de pauze mee te spelen met de klasgenoten. 

 

We vragen aan het SWV om met ons mee te kijken  

Wij kunnen als school met jullie toestemming als ouders het kind aanmelden bij het 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV). Het SWV toetst dan of de 

aanmelding terecht is en geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Daarna kan je kind in overleg 

met de speciale (basis)school geplaatst worden.   

 

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis? Dan kan een kind ook naar een speciale school. Het is 

dan niet het SWV maar een organisatie genaamd Kentalis of Viertaal die de beoordeling doet. Wij 

zorgen voor de juiste contacten en melden aan. 

 

 


