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NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat 

vermeld. 

Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit 
essentieel of onderscheidend is. 

 

A. Contactgegevens school 
 

Naam Buitenveldertse Montessorischool 

Straat + huisnummer Sandenburch 1-3 

Postcode en plaats 1082GN 

Brinnummer 08NU 

Telefoonnummer (algemeen) 020-6448446 

E-mailadres (algemeen) info@bms-school.nl 

 
B. Onderwijskundig concept van de school 

 

Onze school is een montessorischool, waarin wij leerlingen willen leren om zelfstandige individuen te worden, 
die verantwoordelijkheid dragen voor hun werk en hun omgeving.  
 
Het is ons doel om onze leerlingen goed te leren omgaan met anderen; zij ontwikkelen zich tot volwaardige en 
respectvolle burgers. Ons pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een 
eigen persoonlijkheid. De klassenindeling van de school is als volgt: onderbouw (groep 0, 1, 2), middenbouw 
(groep 3,4,5) en bovenbouw (groep 6,7,8). Een klas bestaat dus uit 3 jaargroepen. Dit heeft als voordeel dat 
kinderen die ouder zijn, de jongere kinderen kunnen helpen. Het is ook een nabootsing van de samenleving: je 
bent een keer de jongste, de middelste en de oudste.  
 
Een tweede belangrijk doel van ons onderwijs richt zich op de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van onze 
leerlingen: zij worden zelfredzaam en zelfstandig. Wanneer groep 5 een lesje krijgt, werkt groep 3 en groep 4 
zelfstandig. Omgaan met uitgestelde aandacht is iets wat wij vanaf groep 1 aan onze kinderen beginnen aan te 
leren. Individueel werken wisselt in onze aanpak af met groepslessen en samenwerken.  
 
Wij hebben als doel dat alle leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Uiteraard betrekken wij 
daarbij ook de minimale gewenste groei die is aangegeven door de inspectie. Niveauverschillen tussen 
kinderen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Kinderen uit eenzelfde jaargroep kunnen werken op 
verschillende niveaus, ook jaargroepoverstijgend. Kinderen uit verschillende jaargroepen kunnen ook 
samenwerken.  
 
Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling 
van de leerlingen. 
 

Onderwijskundig concept  

• Dalton  

• Montessori  x 

• IPC  

• Ontwikkelingsgericht  

• Jenaplan  

• Vrije School / Antroposofisch  

• Natuurlijk leren  

• Anders nl.  
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C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs 
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs 

De basisondersteuning op de BMS is heel breed, zodat zo veel mogelijk kinderen ondersteuning op maat krijgen. Wij 
kijken vanuit onze montessorivisie naar onze kinderen. Wij streven ernaar vroegtijdig lichte ondersteuning in te 
zetten, om sociaal emotionele problemen van kinderen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij kunnen 
(blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. Hiervoor wordt ingezet op een zo sterk mogelijk pedagogisch klimaat in 
de groepen. We kijken naar de onderwijsbehoeften van de kinderen en proberen daar dagelijks op aan te sluiten  
in het onderwijsaanbod. Wij hanteren geen scheiding tussen basis-en extra ondersteuning vanuit onze montessori-
visie, waarbij wij uitgaan van kansengelijkheid voor alle kinderen.  

 
 
 

 

D. Waarde en Trots 
 

Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent,  
waar je school door gekenmerkt wordt. 

• Ervaren en betrokken team, inclusief invallers en overblijf  

• Kleine school, gemeenschap  

• Goed pedagogisch klimaat        

• Veel aandacht voor zorg  

• Ouders zijn betrokken   

• Eenpitter, neutraal    
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 E. Feiten en aantallen 

 
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO 

 
 Schooljaar 

Aantal leerlingen naar: 2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Speciaal basisonderwijs   1     

Aantal leerlingen naar: 

Speciaal onderwijs 
vanwege 

       

Visuele 

beperkingen 
(voorheen cluster 
1) 

       

Taalontwikkelingsstoorniss
en en / of auditieve 

beperkingen 
(voorheen cluster 2) 

       

Lichamelijke 
beperkingen, zeer 
moeilijk lerenden, 

langdurig zieken of 
een combinatie 

daarvan 
(voorheen cluster 3) 

       

Psychiatrische problematiek 

en / of 
ernstige 

gedragsproblemati
ek 

(voorheen cluster 4) 

 1       1 
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Extra ondersteuning binnen de basisschool 
*zoals hierboven vermeld, is de extra ondersteuning geintegreerd in een totale ondersteuning. Met respect voor het 
format voor verantwoording maken wij wel onderscheid tussen basis- en extraondersteuning.  

 Schooljaar 

Aantal   2013/ 2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Leerlingen met een 

arrangement vanwege: 

 

Visuele beperkingen 
(voorheen cluster 1) 

       

Taalontwikkelingsstoornissen en/ 
of auditieve beperkingen 

(voorheen cluster 2) 

       

Lichamelijke beperkingen, 
zeer moeilijk lerenden, 
langdurig zieken of een 
combinatie daarvan 

(voorheen cluster 3) 

2 2 2     

Psychiatrische problematiek 
en / of ernstige 

gedragsproblematiek 
(voorheen cluster 4) 

8 8 6     

lln met individueel 
arrangement 

  1 3  2  

groepsarrangementen     2 31 * 

 

 

andersoortige inzet 
arrangement 

       

 

 

 

       

*         
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F. Basisondersteuning 
 

Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. 

NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie. 

 

Beoordeling insp ectie (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017) 

Algemeen De BMS is in november 2015 door de inspectie middels een pilot beoordeeld volgens het nieuwe 
inspectiekader. 
Samenvatting van de belangrijkste oordelen 
De Buitenveldertse Montessorischool (BMS) heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft 
het basisarrangement.  
• De school haalt voldoende leerresultaten in de kernvakken taal en rekenen. De school streeft naar 
resultaten die boven het landelijk gemiddelde liggen. Streefdoelen en eindresultaten voor andere 
vakgebieden ontbreken.  
• Het onderwijsaanbod voldoet. Wel vraagt het aanbod om een meer gerichte afstemming op 
verschillende kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dit geldt met name voor het taalonderwijs en 
het aanbod voor beter presterende leerlingen.  
• De school volgt de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet. De leraren stemmen het taal- en 
rekenonderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij betrekt de school ook 
aspecten als werkhouding en gedrag.  
• De kwaliteit van het lesgeven is voldoende. De school kan de betrokkenheid van leerlingen bij de 
instructielessen versterken.  
• De school realiseert een rustig en prettig schoolklimaat. De leerlingen ervaren de veiligheid op 
school als positief.  
• De BMS zet zichtbare stappen in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het helpt de school als 
zij haar kwaliteitswaarden op onderdelen van het onderwijsleerproces expliciet formuleert en 
evalueert.  
• Op de school is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. 

• De verantwoording over bereikte onderwijsresultaten en verbetertrajecten naar ouders 
en bestuur is goed. 

Ontwikkelpunten Samenvatting van de belangrijkste ontwikkelpunten:  

• Het creëren van een taalrijke leeromgeving, passend bij de veranderde leerligpopulatie die 
op taalgebied meer aandacht nodig heeft.  

• Vergroten van het aanbod in breed en eigentijds leren, ICT, techniek, samenwerken passend 
bij de 21th century skills 

• Kritisch kijken naar eigen didactisch handelen, wat vinden wij een goede les?  

• Streefdoelen bepalen voor andere vakken dan rekenen en taal (studievaardigheden, 
engels,…) 

• Beredeneerd loslaten van kinderen (balans tussen methode- montessori) 

• Leerkrachten werken met ontwikkelingsperspectieven 
Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning 

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en 
begeleiding 

voldoende 

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar 
leerlingen vorm te geven 

 

3. Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend 
schoolklimaat. 

Voldoende/goed 

4. Kwaliteitszorg en ambitie 

4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun 
maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de 
realisatie van die doelen en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

Voldoende/goed 

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk 

en 
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

goed 
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Datum van vaststellen door inspectie November 2015 
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Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school) 

 
 

 
 Huidige situatie In        

ontwikkeling, 

beginfase 

In ontwikkeling, 

volop mee bezig 

In 

samenwer

k- ing 

met: 

Niet van 

toepassing 

Nemen we 
mee in 

schoolplan / 
jaarplan, 

in 
schooljaar… 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling 

van leerlingen gedurende de gehele schoolse periode. 

x      

De school is in staat om leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte op verschillende leergebieden en de 

sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te signaleren. 

x      

De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van 

ernstige leesproblemen/dyslexie. De protocollen worden 

toegepast. 

x      

De school heeft goed bruikbare protocollen op het gebied van 

ernstige reken- wiskunde problemen / dyscalculie. De 

protocollen worden toegepast 

x      

De school heeft goed bruikbare protocollen voor medisch handelen 

en veiligheid. De protocollen worden toegepast. 

x      

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur 

binnen de school ingericht, herkenbaar voor medewerkers en 

ouders. 

x      
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De school is in staat om handelingsgericht te denken, te handelen, te 

arrangeren of te verwijzen waarbij het cyclisch proces van haalbare doelen 

stellen, planmatig uitvoeren en gerichte evalueren centraal staat. Deze met 

name HGW. 

x      

De leerkrachten zijn in staat om de belemmerende en stimulerende factoren 

die van invloed zijn op de ontwikkeling van een leerling, te kunnen herkennen, 

maar vooral ook gebruiken om resultaatgerichte ondersteuning te kunnen 

inzetten. 

x      

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, 

sociaal emotionele problemen van leerlingen klein te houden of zodanig te 

begeleiden dat zij kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. 

x      

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar 

waar het leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft. 

x      

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met de voorschool, gericht 

op het realiseren van een doorgaande lijn en een warme overdracht van de 

leerlingen naar de basisschool. 

x      

Bij uitstroom naar VO, tussentijdse uitstroom naar een andere basisschool 

of SBO/SO is er sprake van zorgvuldige overdracht van de leerling (-

gegevens) naar de andere school. 

x      

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals 

jeugdhulpverlening, het S(B)O, de steunpunten die belast zijn met het 

arrangeren van extra ondersteuning, 

e.a. om leerlingen ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen 

blijven ontwikkelen. 

x      
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G. Extra Ondersteuning 
 

 
Omstandigheden Voorbeelden Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw Aanpassingen lift / 
toilet, aparte ruimtes, 
bereikbaarheid 

Ruime, lichte lokalen, lift 
aanwezig, eigen gymzaal, 
luchtventilatiesysteem voor 
schone lucht aanwezig. 

Gebouw wordt gefaseerd 
gerenoveerd: toiletten, 
kinderkeuken, orthotheek, 
kapstokken, klassenkeukentjes, 
vloeren, teamkamer, verbeterde 
luchtventilatie. 

Aandacht en tijd Beschikbare extra 
menskracht, 
structureel 
ingeroosterde 
kindgesprekken, 
combinatiegroepen, 
groepsgrootte etc.) 

Kinderen 3 jaar bij dezelfde 
leerkracht, daardoor kennen kind 
en leerkracht elkaar erg goed.  
Er kan op verschillende manieren 
met leerstof geoefend worden, 
door de individuele 
montessoriaanse kijk op 
onderwijsbehoeften. Door inzet 
van een RT-er/ leerkracht kan een 
leerling meer tijd krijgen om 
leerstof in te oefenen. 

Heterogene groepen (montessori) en 
gebruik van methodes waaraan per 
groep lesjes zijn gekoppeld, vergt een 
grote mate van zelfstandigheid van de 
kinderen in de midden- en bovenbouw. 
De school werkt aan een meer 
individuele aanpak het komende jaar, 
waarmee meer initiatief vanuit het kind 
wordt gevraagd bij het eigen 
leerproces. 

Schoolomgeving Buitenspeelmogelijkheden, 
Verkeer rondom de 
school 

Rustige buurt. Veel natuur in de 
omgeving (Amsterdamse Bos) en een 
prachtig speelveld waar de kinderen 
tussen de middag spelen. Mooi 
groen schoolpein. 

 

Leerling populatie Specifieke 
kenmerken vanuit 
voedingsgebied, 
taalachterstand, 
SES, 
armoede 

Kinderen in BB spreken over het 

algemeen goed Nederlands. Mix van 
welgestelde gezinnen en modale 
gezinnen. 
Er zitten steeds meer anderstalige 
kinderen op de BMS, vooral in de OB 
en MB.  
In de OB wordt structureel gewerkt 
aan woordenschatuitbreiding met 
LOGO 3000.  
Kinderen respecteren elkaar zoals ze 
zijn.  
 

Ouders in de buurt hebben veelal 
drukke banen en weinig tijd om 
extra met kinderen te oefenen. Ook 
zijn veel ouders anderstalig, 
waardoor thuis oefenen moeilijk 
lukt. 
Ook veel kinderen die meer dan 1 
taal aangeboden krijgen thuis, 
waardoor Nederlands een tweede, 
derde of vierde taal is.  
Relatief laag leerlingaantal op 
school betekent minder financiële 
mogelijkheden voor extra 
ondersteuning.  

Teamfactoren Specifieke 
inhoudelijke 
teamontwikkeling, 
scholing, 
teamsamenstelling, 
wisselingen 

Klein team met vaste kern, groot 
deel van het team met veel kennis en 
ervaring. Pedagogische/ didactische 
aanpak sterk en eenduidig. Inzet RT 
voor 16 uur in de week. IB 24 uur per 
week. 
 

Klein team kan kwetsbaar zijn bij uitval 
door ziekte, weinig boventallig 
personeel. 
Relatief gezien groot aantal 
wisselingen.  

Leerkrachtfactoren Specialisaties, (te 
verwachten) 
uitval, 
wisselingen) 

Leerkrachten kennen kinderen goed, 
kennen ouders goed, leerkracht is 3 
jaar verantwoordelijk voor zorg aan 
kind. Team is gemotiveerd om te 
leren. Teambeurs gericht op 
uitbouwen gezamenlijke visie/ 
kennis/ repertoire mbt 

3 van de leerkrachten hebben nog geen 
Montessoridiploma.  
Personeelswisseling in BB. 
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Welke structurele voorzieningen zijn 

binnen de school aanwezig t.b.v. leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften? 

Adviseur passend onderwijs/ OKA / OKT / 

schoolpsycholoog / aanbod voor leerlingen die de 

leerstof van de basisschool eerder af hebben of 

die uitstromen naar praktijkonderwijs / experts 

master SEN / Master pedagoog/ trainingen op 

sociaal emotioneel vlak / ondersteuning bij 

dyslexie/ fysiotherapeut / NT2 leerkracht  

 

 

 

 

 

Handelingsgericht Montessori-
onderwijs.  
 

Wijkgerichte 

samenwerking 

Mogelijkheden rondom 
kennisdeling, 
bereidheid / afspraken 
tot onderlinge 
overname van 
leerlingen 
wanneer nodig 

BMS werkt samen met BOVO-
scholen op het gebied van 
uitwisseling kennis en zorg. 

In de directe omgeving weinig 
mogelijkheden tot samenwerking, we 
zijn de enige Montessorischool in de 
buurt.  
 

Mogelijkheden 

inzet extra 

ondersteuning 

Organisatie van extra 
ondersteuning / 
arrangementen, 
bekostiging 

Komende schooljaren gaan wij op 
een zo efficiënt mogelijke manier de 
inzet van extra handen in de klas 
realiseren dmv RT. 

Extra ondersteuning wordt momenteel 
ingezet ter ondersteuning van de 
basisondersteuning.  

Anders   Wij hanteren in principe een 
maximum aantal kinderen van 25/26 
kinderen per groep, zodat de 
leerkracht oog heeft voor alle 
individuele onderwijsbehoeften en 
wij zo goed mogelijk aan de 
onderwijsbehoeften van kinderen 
kunnen blijven voldoen.  
 

Het komt bij uitzondering voor dat er 
grotere groepen zijn (ivm doublures/ 
interne verschuiving leerling). 
Bij een groter aantal kinderen dan 25 in 
de klassen, kunnen wij in principe geen 

zij-instroom aannemen.   

 

 



9  

Welke vaste samenwerkingspartners 
kent de school, wanneer het gaat om 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften? 

 
Meerdere keuzes mogelijk 

• Samenwerkingsverband 

PO Amsterdam Diemen 

x 

• OKT / OKA x 

• Bureau leerplicht x 

• Bureau jeugdzorg  

• VVE x 

• Ondersteuning passend 
onderwijs (SPO West / 
Lokaal 
PO) 

 

 
 

• Altra  

• ABC  

• Bascule PO adviesteam x 

• Bovenschoolse 

voorziening voor 

begaafdheid 

 

• Bureaus in relatie 

tot echtscheiding 

x 

• Bureaus sociaal 

emotionele 

ondersteuning 

x 

• Cluster 2  

• Cordaan  

• Ergotherapeut x 

• Fysiotherapeut x 

• GGD / Schoolarts x 

• GGZ  

• Kabouterhuis x 

• Leerlingvervoer  

• OBA x 

• PIT  

• Politie / Wijkagent x 

• RID x 

• Samen Doen  

• Steunpunt Autisme x 

• Veilig thuis / JBRA x 

• Zorgstudent  

• Anders nl.  
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H. Ontwikkeling en ambities 
 

Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning (t.a.v. ontwikkeling van de leerling en 

m.b.t. 
Handelingsgericht werken) binnen de school. 

-De financiële middelen bedoeld voor basisondersteuning en extra ondersteuning optimaal besteden aan versterking van de 
basisondersteuning, zonder schotten. 
 
-Scholing van schoolteam: 
    -implentatie/ borging professionalisering leerkrachten op het gebied van Kanjertraining inclusief leerlingvolgsysteem sociaal-
emotionele ontwikkeling/ veiligheid. 
 
-Ontwikkelen van een werkwijze waarin de montessori-identiteit van de school meer tot zijn recht komt  
 
 
 

 

 
 
 
 

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link 

naar 
schoolplan/jaarplan. 

- De financiële middelen bedoeld voor extra ondersteuning optimaal besteden 
 
-Scholing schoolteam op gebied van NT2 en Montessori, aanpak bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften: 
 
-Wij willen op de BMS beter leren zorg te dragen voor een taalrijke leeromgeving, aangezien wij te maken hebben met kinderen 
die thuis anderstalig of meertalig worden opgevoed. Hierin willen wij ouders betrekken, omdat het ons inziens zeer van belang is 
om van huis uit te stimuleren de woordenschat in de Nederlandse taal te vergroten.  
 
-Meer terug naar een montessoriaanse manier van lesgeven, aangezien wij het kind en de onderwijsbehoeften meer centraal 
willen stellen, in plaats van de methodes en leerlijnen die nu centraal staan.  
Op die manier kunnen wij beter recht doen aan de individuele ontwikkeling en onderwijsbehoeften van ieder kind.  
Beredeneerd loslaten/ volgen/ ‘vasthouden’ van kinderen (balans tussen methodes en montessori). 

 

   I. Grenzen aan het onderwijs 
 

Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding, 
beargumentering, alternatieven. 

Gezien ons leerlingaantal en de financiering die daar bij hoort, liggen de grenzen van ons passend onderwijs vooral op 
financieel gebied.  
Wij proberen op dit moment door het werken met groepsplannen (en enkele individuele plannen) zoveel mogelijk tegemoet 
te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er is een Rt-er voor 16 uur in de week.  
De NT2 ondersteuning, 8 uur per week, kan alleen voortgang vinden indien de bijbehorende subsidie Nieuwkomers jaarlijks 
wordt gehonoreerd.  
 

 

 
 
 

 


