
 

 Passend Onderwijs op saltoschool Cornelis Jetses 

Inleiding  

Passend Onderwijs  

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; dat is onze overtuiging. Dit geldt uiteraard ook voor kinderen 

die extra ondersteuning bij het onderwijs nodig hebben. Alle scholen van SALTO kunnen al onderwijs-

op-maat bieden, maar natuurlijk zijn er ook grenzen aan wat we kunnen aanbieden. Dat kan per 

school verschillen.  

Wat verandert er op de scholen in Nederland?  

De regering wil dat kinderen zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen en wil het speciaal 

onderwijs beperken (dus zeker niet afschaffen!). Hiervoor werd per 1 augustus 2014 de wet Passend 

Onderwijs van kracht. Hiermee krijgen alle scholen in Nederland een zorgplicht: de plicht om elk kind 

een passende onderwijsplek te bieden. Dat hoeft niet zonder meer op de eigen school te zijn. Als een 

kind bepaalde specifieke onderwijsbehoeften heeft die de school zelf niet optimaal kan 

ondersteunen en begeleiden, dan gaan school en ouders samen op zoek naar een andere school die 

beter past bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dat kan een ander basisschool zijn, maar ook 

een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO).  

Wat verandert er voor ouders?  

Voor ouders betekent dit dat zij hun kind op de school van hun keuze kunnen aanmelden en dat deze 

school samen met ouders bekijkt of dit de juiste school voor uw kind is. Zo niet, dan doet de school 

een voorstel aan ouders voor een beter passende school. Het rugzakje zoals we dat kenden is 

intussen afgeschaft. Dat betekent niet dat de extra zorg en aandacht zijn verdwenen. Er blijft ook 

geld beschikbaar voor extra zorg en aandacht, maar de manier waarop het geld verdeeld wordt is 

veranderd. Alle scholen in Eindhoven en omgeving werken met ingang van 1 augustus 2014 samen 

om de extra ondersteuning die een kind nodig heeft, te organiseren en te betalen.  

Welke ondersteuning bieden wij? 

De SALTO-scholen bieden goed onderwijs en hebben veel ervaring en kennis ten aanzien van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat hebben alle scholen uitgewerkt in een 

schoolondersteuningsprofiel. Vanaf 1 augustus 2014 is het ondersteuningsprofiel voor alle ouders 

beschikbaar. U kunt daar op school naar vragen. Zo kunt u ‘zien’ wat de school van uw kind in huis 

heeft. Voor alle scholen geldt dat ze moeten voldoen aan een stevige basis. Daar werd en wordt hard 

aan gewerkt. Kinderen die nu al extra begeleiding krijgen, blijven we ook in de toekomst natuurlijk 

die hulp bieden. Dat zal altijd goed met u als ouders worden afgestemd. School en ouders zijn en 

blijven belangrijke partners van elkaar.  

Zijn er nog vragen?  

Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze intern begeleiders Monique Stuut en Sandra Ruys. Alle 

algemene informatie over Passend Onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl of www.5010.nl .  



Passend onderwijs op de Cornelis Jetses 

Als school hebben we de plicht een profiel op te stellen voor het Passend Onderwijs. Als school 

hebben wij hier een schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor samengesteld. Hierin staat beschreven 

hoe wij op Saltobasisschool Cornelis Jetses Passend Onderwijs aan onze leerlingen en ouders 

aanbieden. In dit document staat beschreven waar onze ambities liggen, wat onze krachten zijn, 

maar ook waar onze grens ligt wat betreft het Passend Onderwijs.  

Het team is al een aantal jaren bezig met het kijken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het handelingsgericht werken (HGW). We kijken naar 

de kansen en de mogelijkheden van onze leerlingen en sluiten hierbij aan zodat de kinderen optimaal 

tot ontwikkeling kunnen komen.  

Wij willen als school de talenten van uw kind optimaal benutten en ontwikkelen. Wij willen onze 

leerlingen de mogelijkheid geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zowel op cognitief als sociaal 

vlak. We mikken daarom bij uw kind op het hoogst mogelijke ambitieniveau op cognitief gebied. Dat 

vinden we belangrijk voor kinderen; zij hebben daar recht op. Dat betekent dat we als school een 

uitgekiend leerlingvolgsysteem hanteren. We hebben goed in de gaten of een kind meer uitleg of 

ondersteuning nodig heeft bij een bepaald vak of dat een leerling juist meer uitdaging aankan. De 

groepsleerkracht geeft - indien nodig - extra instructie aan kinderen die uitvallen. Tevens kan hij 

extra aandacht geven aan kinderen die moeilijkere opdrachten aankunnen.  

Hierdoor willen we bereiken dat ieder kind naar een vorm van voortgezet onderwijs kan gaan dat 

aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.  

De Cornelis Jetses wil een school zijn waar kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen binnen een 

veilige leeromgeving. De school staat voor kwalitatief goed onderwijs; het lukt de school aan te 

sluiten bij en uit te gaan van verschillen tussen kinderen. De school wil daarmee bereiken dat 

kinderen komen tot optimale zelfontwikkeling, dat zij een basis leggen voor passend 

vervolgonderwijs en dat zij voorbereid zijn op een volwaardige en kritische deelname aan de 

maatschappij van hun toekomst. 

  



VISIE 

De visie van de Cornelis Jetses brengen we hier onder in vijf dimensies. 

 Pedagogische Dimensie 

 Onderwijskundige Dimensie 

 Maatschappelijke Dimensie 

 Levensbeschouwelijke Dimensie 

 Organisatorische Dimensie 

Pedagogische Dimensie 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen. De leeromgeving biedt veiligheid, is gericht op 

ontwikkeling en is inspirerend. Daardoor kunnen leerlingen actief tot leren komen. De inrichting van 

onze klassen straalt deze uitgangspunten uit. De Cornelis Jetses is verbouwd en zo ingericht dat we 

een rijke leeromgeving kunnen bieden. Wij hechten waarde aan het Samen Leren, Samen dingen 

realiseren. Wij willen vanuit een gezamenlijke beleving, normen en waarden ontwikkelen en die tot 

gemeengoed maken.  

Onderwijskundige Dimensie 

Leren is een dynamisch proces. Het onderwijs op de Cornelis Jetses krijgt vorm door middel van 

convergente differentiatie waarbij het directe instructie model wordt gebruikt. Onze school heeft 

een leerstofjaarklassensysteem . Hier binnen vindt een optimale differentiatie plaats. 

De Cornelis Jetses werkt aan de cognitieve prestaties van onze kinderen. In de besteding van de 

leertijd leggen we  het accent op taal en rekenen. (met de nadruk op taal). In de verantwoording van 

leerling-resultaten nemen de cito en de methode gebonden toetsen een belangrijke plaats in. Onze 

doelgroep verdient een specifieke aanpak met name op NT2 gebied. Dit maken wij ook waar. Dit 

vanuit de visie dat de kinderen gebaat zijn bij een goede eind cito (eind leeropbrengsten). Dit bepaalt 

voor een belangrijk deel hun toekomst en kansen in de maatschappij. Natuurlijk bewaken we ook dat 

(na de keuze voor het accent taal en rekenen) de overige vormingsgebieden (sociaal-

emotioneel/motorisch en creatief) voldoende in het rooster worden ingepast.  

De Cornelis Jetses draagt zorg voor doorgaande leerlijnen. Een doorgaande lijn is een belangrijke 

succesfactor voor de leerprestaties van de leerlingen. Het team van de school draagt zorg voor 

optimale samenwerking tussen de docenten, een voorwaarde voor het creëren van doorgaande 

leerlijnen. 

Daarnaast is ICT een belangrijk en inmiddels niet meer weg te denken hulpmiddel. De technologie is 

van wezenlijk belang voor de ondersteuning van ons onderwijs. 

Maatschappelijke Dimensie 

De Cornelis Jetses werkt met kinderen en dus ook met hun ouders. Vanuit deze instelling borgen we 

een hoge ouderbetrokkenheid. De Cornelis Jetses wil, voor kinderen en ouders, een laagdrempelige 



school zijn. De Cornelis Jetses hecht daarom veel waarde aan de verslaglegging en verantwoording 

naar ouders. In ons ouderprotocol hebben we hier de regels voor opgesteld. 

Onze school is buurtgericht. Dat wil zeggen dat wij in het belang van onze kinderen een goed inzicht 

in de omgeving hebben. Leerkrachten zijn vooral gericht op het primaire (didactische en 

pedagogische) proces terwijl andere professionals zich met de buurtactiviteiten bezig houden. Naast 

basisschool zijn wij ook Spilcentrum. Ons Spilcentrum werkt aan de ontwikkelingskansen van 

kinderen en alle activiteiten staan in het teken van hun ontwikkelingskansen. Het spilcentrum wil zo 

veel mogelijk vraaggericht werken 

Levensbeschouwelijke dimensie 

De Cornelis Jetses hecht veel waarde aan de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en 

levensovertuigingen. (gelijkwaardigheid van alle mensen). Wij zijn trots op onze multiculturele 

schoolsamenleving. Een plek waar teamleden, ouders en kinderen leren om op een goede 

respectvolle manier met elkaar en elkaars waarden en normen om te gaan. Het onderstreept het 

openbare karakter van onze school.  

De maatschappelijke trend die neigt tot polarisatie baart ons zorgen. Wij willen daarom nog 

duidelijker een open schoolsamenleving zijn. Hier blijven we actief aan werken vanuit de overtuiging 

dat onze kinderen een gezonde/tolerante samenleving kunnen en zullen gaan vormgeven. 

Organisatorische dimensie 

De Cornelis Jetses kent een leerstofjaarklassen systeem. De school telt  11 groepen van gemiddeld 

ongeveer 22 kinderen. De prognose is dat dit aantal groepen weinig zal veranderen de komende 

jaren. De beschikbare formatie wordt zoveel mogelijk ingezet voor het primaire proces: het leren en 

lesgeven. 

Wij hebben de school onderverdeeld in twee bouwen. Iedere bouw heeft een coördinator die in een 

LB functie is benoemd. De bouwcoördinatoren sturen op functioneren twee maal per jaar per 

leerkracht en de directeur beoordeelt één maal per jaar de individuele leerkrachten.  

De school beschikt over een taal/ICT specialist. De school heeft twee intern begeleiders in een totaal 

omvang van 4 dagen per week. De directie omvat 1 formatieplaats. Op een school van 240 leerlingen 

is dit voldoende. De directie stuurt op resultaat en streeft eigen verantwoordelijkheid en 

verantwoording van de leerkrachten na.  

Aan het bestuur wordt gerapporteerd middels een managementsrapportage (personeel, financiën en 

organisatie). 

  



Kengetallen leerlingpopulatie huidig schooljaar en de afgelopen 4 jaar 
 
* Overzicht van het aantal leerlingen: 
 - d.d. 1-10-2010 235 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2011 239 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2012 240 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2013 243 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2014 235 leerlingen 
 
* Overzicht van leerlingen met leerling-gewicht: 
    Gewicht 0,3   Gewicht 1,2 
 - d.d. 1-10-2010  38    52 
 - d.d. 1-10-2011 38    56 
 - d.d. 1-10-2012 27    51 
 - d.d. 1-10-2013 29    46 
 - d.d. 1-10-2014 27    39 
 
* Overzicht aantal leerlingen met voor- of vroeg school: 
 - d.d. 1-10-2010 19 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2011 38 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2012 56 leerlingen 
 - d.d. 1-10-2013 78 leerlingen 
 
*Overzicht aantal leerlingen dat in het Zorgteam is besproken. 
Per schooljaar worden er ongeveer 50 leerlingen/gezinnen in het Zorgteam besproken. 
 
*Overzicht leerlingen naar- of van speciaal onderwijs: 
    Naar   Van 
 - d.d. 1-10-2010 6   1 
 - d.d. 1-10-2011 3   0 
 - d.d. 1-10-2012 0   2   
 - d.d. 1-10-2013 0   2 
 - d.d. 1-10-2014 0   0 
 
* Overzicht van leerlingen met REC indicatie: 

- d.d. 1-10-2010 1 leerling 
- d.d. 1-10-2011 geen 

 - d.d. 1-10-2012 geen 
 - d.d. 1-10-2013 1 leerling 
 - d.d. 1-10-2014 1 leerling 
 

  



Leerling ondersteuning 

Het onderwijs in didactische vaardigheden wordt op de Cornelis Jetses gemonitord door de inzet van 

methoden. 

Er wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen wordt gedifferentieerd. Er is 

verschil tussen leerlingen in begeleidingsbehoefte en daarnaast verwerken leerlingen niet allemaal in 

hetzelfde tempo de leerstof. Om differentiatie te realiseren is het groepsplan en belangrijk middel. 

De Cornelis Jetses houdt rekening met deze verschillen, terwijl er tegelijkertijd voor alle leerlingen 

binnen een jaar dezelfde basisdoelen worden nagestreefd.  

Om de gestelde doelen te behalen wordt er op de Cornelis Jetses Handelingsgericht gewerkt. We 

doorlopen de cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren tijdens het maken en uitvoeren 

van de groepsplannen, individuele plannen en leerling-besprekingen.  

Basiskwaliteit van het onderwijs 

De verantwoording voor de zorg en de begeleiding van de leerlingen in eerste instantie bij de 

leerkracht. De leerkracht streeft ernaar om de leerling dichtbij het primaire onderwijsproces te 

begeleiden en deze begeleiding zoveel mogelijk (sub) groepsgewijs te organiseren. Op groepsniveau 

wordt het cyclisch proces van Opbrengstgericht werken door Handelingsgericht werken concreet 

vormgegeven. Dit geldt zowel voor de cognitieve ontwikkeling als voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen. 

Indien de zorg voor de leerling te groot wordt en niet meer in verhouding staat tot wat de leerkracht 

in de geroep kan bieden , dan worden er in samenspraak met de ouders, leerling en het zorgteam 

vervolgstappen overwogen. 

Om ook op dit terrein planmatig te blijven werken gebruiken we op de Cornelis Jetses, net als andere 

scholen, 5 ondersteuningsniveaus: 

 Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs en basisondersteuning op groepsniveau 

 Ondersteuningsniveau 2: Extra ondersteuning in de groep, remediërende aanpak eventueel 
ondersteund door derden binnen de stamgroep 

 Ondersteuningsniveau 3: Groepsoverstijgende ondersteuning in de uitvoering van het (I)HP, 
door derden buiten de stamgroep 

 Ondersteuningsniveau 4: Inzet van interne deskundigen bij de begeleiding van het systeem 
en/ of het kind 

 Ondersteuningsniveau 5: Inzet van externe deskundigen bij de begeleiding van het systeem 
en/of het kind. 

 



Planmatig werken 

Werken met het groepsplan 

Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op ouders, leerlingen en 

collega’s.  Zij zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 

hebben. Het uitgangspunt voor de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen is het werken met 

groepsplannen, waarin zij de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een 

individuele leerling beschrijven. 

De leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen door observaties, 

gesprekken en het analyseren van toetsen. 

1. Groepsplannen worden geëvalueerd en de leerling-gegevens worden verzameld in een 
groepsoverzicht. 

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
3. Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 
4. Clusteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
5. Opstellen van het groepsplan. 
6. Uitvoeren van het groepsplan. 

 
Het groepsplan heeft een looptijd van een half jaar. Toetsresultaten en observaties worden op een 

opbrengstgerichte en doelmatige manier gebruikt. 

De basisondersteuning voor leerlingen word geboden in drie niveaugroepen.  

1. Basisgroep: instructiegevoelig (basisinstructie, basisverwerking, uitloopopdrachten). 
2. Weergroep: instructieafhankelijk (basis en verlengde instructie, minder van hetzelfde). 
3. Meergroep: instructieonafhankelijk (korte instructie, minder van hetzelfde, verdieping en 

verrijking). 
 
Via het directe instructiemodel wordt op basis van deze niveaus gedifferentieerd naar de behoefte 

aan instructie, begeleiding en leertijd. 

Het werken met groepsplannen wordt binnen de zorgstructuur ondersteund door de interne 

begeleiding die 2 x per jaar aan de hand van klassenbezoeken en groepsprofiel besprekingen 

feedback geven op het handelen van de leerkracht. 

De leerkracht ziet erop toe dat het groepsplan wordt bijgesteld na iedere methode gebonden toets, 

waarbij de leerkracht controleert of de indeling in de Meer, Basis en Weergroep nog overeenkomt 

met de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Voortgang, stagnatie of terugval zijn een signaal om de indeling voor de leerling aan te passen. 

Van reguliere ondersteuning naar individuele leerlijn: 

Leerlingen met een onderwijsachterstand van 10 - 15 maanden, krijgen naast de aangepaste 

instructie en verwerking in de Weergroep, een (tijdelijk) individueel Handelingsplan.  

Dit als extra toevoeging op het groepsplan. 



Deze leerlingen zullen uiteindelijk de minimale einddoelen van groep 8 behalen (streefniveau van de 

referentieniveaus). 

Leerlingvolgsystemen: 

Een en ander wordt geregistreerd in Leerlingvolgsystemen:  

Eduscope: Dit is een leerlingvolgsysteem om de leerlingenzorg en de administratie te kunnen 

realiseren.  

CITO LOVS: Dit is een aanvullend leerlingvolgsysteem voor de toetsresultaten. Hierin worden 

foutenanalyses gemaakt en worden de vorderingen bijgehouden en gevolgd 

Kijk: Dit is een pedagogisch volgsysteem voor peuters en kleuters.  

SCOL:Dit is een volsysteem van de sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 3 t/m 8. 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Basisschool Cornelis Jetses is een wijk gebonden school, met een zeer gemengde populatie. Om voor 

kinderen optimaal onderwijs te verzorgen borgen wij een veilig schoolklimaat (Veiligheidsplan 

Spilcentrum Vlokhoven/ Pestprotocol). Daarin kunnen kinderen zich veilig en gesteund voelen. 

Onderwijs is echter meer dan veiligheid. Daarom zorgen we ook voor een rijke leeromgeving en 

doorlopende leerlijnen. Hoe we bovenstaande doen is beschreven in 2.2 en 3.2. 

Natuurlijk werken we ook met een dyslexieprotocol, een protocol medisch handelen  en een protocol 

kindermishandeling. Door deze protocollen en de groepsprofielbesprekingen volgen we de 

ontwikkelingen van de kinderen en grijpen preventief of curatief in waar dat nodig/mogelijk is. Een 

en ander wordt geregistreerd in groepsplannen, individuele plannen en de leerlingvolgsystemen. 

Daarnaast is de Cornelis Jetses onderdeel van het Spilcentrum Vlokhoven. 

Dat biedt opvoedondersteuning op maat en verbetert de samenwerking tussen de betrokken 

instellingen. 

De kern van het Spilcentrum wordt gevormd door de volgende partners: 

 SALTO Basisschool Cornelis Jetses 

 Kinderopvang Korein 

 Peuterwerk Korein 

 WIJ team Eindhoven 

 Zuidzorg 

 GGD schoolarts 

 Buro Cement- steunpunt Vlokhoven 

 Tussen schoolse opvang Cornelis Jetses 
 

Vanuit het Zorgteam bestaande uit vertegenwoordigers van school, Korein, Wij team en de GGD 

schoolarts, is het netwerk van overige zorginstanties (GGZ, Veilig Thuis Midden-Brabant, 

Buurtbrigadiers) makkelijk bereikbaar en kan er snel gehandeld worden indien de situatie hierom 

vraagt. Indien noodzakelijk wordt een casus voorgelegd binnen het Zorgteam. 



Schoolondersteuningsstructuur 

We werken binnen ons spilcentrum intensief samen met de eerder genoemde partners. De 

zorgniveaus binnen de pedagogische zorgstructuur, die voor iedere partner binnen het Spilcentrum 

Vlokhoven gelden, worden als volgt omschreven: 

 Zorgniveau A: Leerkrachten, pedagogisch medewerkers Korein, artsen en verpleegkundigen 
pakken signalen op in hun contacten met kinderen en ouders en bespreken dit met hen. 

 Zorgniveau B: Binnen de eigen instelling wordt hulp gevraagd en er wordt indien van 
toepassing een plan van aanpak opgesteld. 

 Zorgniveau C: Indien plan van aanpak uit zorgniveau B niet helpt/ en of meer expertise nodig 
is, dan wordt de casus besproken in het Zorgteam. 

 Zorgniveau D: Complexe casussen worden besproken in het Brede Spil Zorgteam. 

 Zorgniveau E: In situaties waarbij het Brede Spil Zorgteam niet voor adequate oplossingen 
kan zorgen en van eenvoudige doorverwijzing naar bv BJZ geen sprake is, komt de casus in 
aanmerking voor bespreking met externe instanties. 

 

Zoals bij 3.1 al is beschreven zijn de groepsleerkrachten eindverantwoordelijk voor de leerlingen uit 

zijn of haar groep. Daarbij worden ze ondersteund door onze IB-ers. Om ons onderwijs blijvend te 

kunnen verbeteren hebben we mensen met meer expertise op één of meerdere gebieden op school: 

 Een taalcoördinator 

 Tutoren die remediërend werken 

 Mensen met een opleiding Magistrum 

 Een VVE coördinator 

 Piramide geschoolde mensen in de onderbouw 
 

Verder maken we gebruik van onze partners als we behoefte hebben aan de inzet van: 

 Een maatschappelijk werker 

 De schoolarts of verpleegkundige 

 De orthopedagoog 
 

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften 

Saltoschool  Cornelis Jetses wil al onze kinderen op bovenstaande manier de onderwijsondersteuning 

bieden die ze nodig hebben. Hoewel op veel scholen gebruikelijk, spreken we op Saltoschool Cornelis 

Jetses niet van arrangementen voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Meer dan 

dat bieden wij vanuit een cultuur waarbij ieder kind welkom is en waarbij we de 

ondersteuningsbehoefte van elk kind centraal stellen (in plaats van één of ander probleem), hen die 

ondersteuning die ze nodig hebben. Naast het bieden van goed onderwijs voor alle kinderen binnen 

een basisondersteuning, hebben we op die manier al gedurende veel jaren laten zien dat we 

bijvoorbeeld kinderen met een geringe Nederlandse taalontwikkeling, kinderen met een behoefte 

aan sociaal-emotionele en gedragsondersteuning, kinderen met een behoefte aan ondersteuning in 

de thuissituatie, als ook hoog- en meer begaafde kinderen met hun ondersteuningsbehoefte, 

daadwerkelijk bieden wat ze nodig hebben. 


