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De basisondersteuning 

De zorgplicht 

Een belangrijk onderdeel van Passend Onderwijs is de zorgplicht voor elke school resp. het 
schoolbestuur, waarbij de school binnen 6 tot 10 weken nadat de ouders hun kind hebben 
aangemeld, passend onderwijs regelt op de eigen school, een andere reguliere basisschool, 
of een speciale school binnen de regio. Als het kind op een school is of wordt geplaatst, re-
gelt die school dus ook de nodige extra ondersteuning of, als de school niet langer aan de 
onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, een passend alternatief.  
 
Een veelvoorkomend misverstand is, dat elke basisschool aan alle kinderen passend onder-
wijs moet kunnen bieden, ongeacht hun (zeer) speciale ondersteuningsbehoefte. Dat is dus 
niet zo: elke school moet wel regelen dat er een passend aanbod aan ouders wordt gedaan, 
ook al is dat op een andere school. Hierbij maken wij gebruik van ons regionale scholenclus-
ter. Hierbij worden ouders altijd betrokken. 

Procedure zorgplicht Kerobei 

Elke reguliere basisschool van Kerobei volgt bij aanmelding van elke leerling de volgende 
procedure: 

Aanmeldingsprocedure 

- Na aanmelding door de ouders verzamelt de school z.s.m. de nodige informatie en 
schat op basis daarvan in of onze school voldoende tegemoet kan komen aan de be-
geleidingsvragen van de leerling. Indien nodig, vragen we informatie op bij het ZAT; 
voorschools en derden om een volledig beeld van de leerling. Daarmee kunnen wij 
inschatten of inschrijving op onze school tot de mogelijkheden behoort en dat de be-
geleiding van het kind binnen onze school zorgvuldig aansluit.  

- Kernvragen bij dit besluitvormingstraject zijn: 
o wat is de wens van de ouders? 
o heeft het kind extra ondersteuning nodig? 

 zo nee, dan lijkt plaatsing op korte termijn haalbaar 
 zo ja, als wij twijfelen, dan brengen wij verder in beeld: 

De informatieverstrekking door ouders en derden dient transparant 
en volledig te zijn met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. 
Met deze informatie kunnen wij een terdege besluit nemen om tot 
(proef) plaatsing op school over te gaan.  

 wat is het probleem, wat is de oorzaak van dat probleem en 
welke succesfactoren (compenserende factoren) zijn van be-
lang bij de begeleiding van de leerling? 
De omschrijving van deze drie factoren noemen we een “we-
ging”. Zo nodig brengt PassePartout ook de ontwikkelingshisto-
rie van het kind in beeld en de actuele stand van zaken van de 
HGPD-verklaringsgebieden. Hiermee ontstaat overzicht, op ba-
sis waarvan de weging kan worden geformuleerd. 
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 kunnen wij als school aan de hulpvraag voldoen? 

 welke hulpvragen vloeien er voort uit de weging? 

 wat hebben wij (extra) nodig om aan deze hulpvragen te kun-
nen voldoen 

 kan PassePartout dit bieden? 

 hoe verhoudt de ondersteuningsbehoefte van het individuele 
kind zich met de (on)mogelijkheden van de leerkracht en de to-
tale ontwikkelingsbehoefte van de hele groep?  

 wat is hierbij het advies van ketenpartners? 
 

- Als wij, eventueel na de vorige stap, twijfelen over de mogelijkheden om zelf tot 
plaatsing over te gaan, of als PassePartout overweegt af te wijzen en er is geen alter-
natief op een van de andere scholen in het scholencluster (de scholen in de directe 
omgeving), dan leggen wij de aanmelding voor aan de commissie leerlingenzorg van 
Kerobei. Ouders kunnen ook kiezen voor rechtstreekse aanmelding bij de commissie 
leerlingenzorg. De commissie leerlingenzorg brengt een zwaarwegend advies uit over 
toelating tot een reguliere school van Kerobei of (na 1-8-2014) geeft een toelaat-
baarheidsverklaring af voor een school voor speciaal (basis-)onderwijs resp. de hoog-
begaafdenschool.  

Inschrijvingsprocedure 

Scholen schrijven de leerling pas in als de aanmeldingsprocedure met een positief besluit is 
afgerond. 

En verder nog dit… 

Ouders zijn een belangrijke partner bij het in beeld brengen van de ondersteuningsvragen 
van hun kind. Ouders zijn daarom standaard aanwezig bij overleggen over hun kind. Alleen 
om zwaarwegende redenen kan van deze afspraak worden afgeweken, waarbij hoe dan ook 
aan ouders wordt verteld welke stappen de school onderneemt en op welk moment de ou-
ders verder op de hoogte worden gesteld. 
 
Hoe zorgt de school er voor om alle kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te 
laten doorlopen, waarbij onderwijsprogramma’s en leerlijnen zijn afgestemd op leerlingen 
met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie? De begrenzing van onderwijs bin-
nen de reguliere school op basis van IQ alleen wordt vermeden. 
We zorgen ervoor dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Be-
langrijk is de eerste (warme) overdracht vanuit het voorschoolse programma (PSZ / KDV / 
JGZ / andere partners en ouders) en de overdrachtsgesprekken van leerkracht naar leer-
kracht (idem BaO-BaO). Aan het einde van de schoolloopbaan worden kinderen middels 
warme overdracht, middels DOD (digitaal overdrachtsdossier) naar VO, goed overgedragen. 
Verder houden de leerkrachten in KIJK, Eduscope en LOVS de toetsgegevens en de belang-
rijkste aandachtspunten over de leerlingen bij. De teamleiders starten waarnodig een OPP 
(ontwikkelingsperspectief) op waarbij ouders, leerling en leerkracht betrokken worden. Bij 
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kinderen in groep 7 of 8 waar meer inzet – ook voor hun toekomst- nodig is wordt LWOO 
(plus) aangevraagd. 
De ontwikkeling in resultaten wordt gedurende de gehele schoolloopbaan bijgehouden door 
middel van KIJK en het Cito Leerlingvolgsysteem, waarbij naast inzicht in de individuele stand 
van zaken ook landelijke vergelijkingen gemaakt kunnen worden. De resultaten worden ook 
minimaal tweejaarlijks met de teamleiders geanalyseerd waarbij we dan vanuit observaties, 
methodegegevens en onafhankelijke toetsgegevens de voortgang van individuele kinderen 
bespreken. Dit wordt geëvalueerd in de groepsplannen.  
Verder werken we met groepsoverzichten en -plannen voor de didactische gebieden. In een 
groepsplan staat het geplande aanbod per groepjes/leerling beschreven, passend bij zijn on-
derwijsbehoeften. Dit kan aangepast zijn naar intelligentie (meer of minder) en instructiebe-
hoefte. De kinderen worden jaarlijks ingedeeld naar dezer differentiatieniveaus en instruc-
tiebehoeftes in: basis – verlengde – verkorte (plus) instructiegroep. Doordat het aanbod zo 
specifiek aangeboden wordt, leert een leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling. Hij doet 
succeservaringen op, krijgt de uitdaging en leert lerenleren. Wij zijn op weg (middels proef-
tuinen) naar het steeds meer meenemen aan de voorkant van eigenaarschap van leren bij 
kinderen.   
Om een goede doorgaande lijn van 2 - 12 jaar neer te zetten (taal, lezen, SEO, en het uit-
bouwen van betekenisvol en ontwikkelingsgericht werken) zijn de werkgroepen verrijkt met 
ouders, partners binnen (bv KDV, PSZ, logopediste) en buiten de brede school (bv andere bs, 
BCO, bieb, S.B.O.). Ook leerlingen worden meegenomen in bepaalde besluiten (bv SEO). 
Schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met het integraal werken met De Schalm om daar waar 
mogelijk is, elkaar te versterken ook rondom leerlingenzorg. Concreet betekent dit dat wij 
samen op de benodigde extra begeleiding investeren voor kinderen met zorgbehoeften. Met 
ons team zijn we ook voor de start van dit schooljaar specifiek gaan inzoomen op kracht, 
kwaliteiten en zorgbehoeften. We hebben er gezamenlijk voor gekozen om onze formatie-
middelen passend in te zetten op nieuw te creëren mogelijkheden voor het bieden van pas-
send onderwijs binnen PassePartout waarbij we inzetten op erkende ongelijkheid en “do to 
learn”.  

Welke specifieke deskundigheid heeft de school zelf in huis?  

Binnen het team van PassePartout is er veel expertise binnen en buiten de expertisegroepen 
opgebouwd. We hebben in huis: leesexperts, ICT-deskundigen, expertise dyslexie, ERWD 
(ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie), motoriek, hoogbegaafdheid, ge-
dragsmoeilijkheden/stoornissen, specifieke deskundigheid op het gebied van het syndroom 
van Down . 
Ook bij het managementteam zit specifieke expertise. Er is veel ervaring met contextueel 
werken vanuit de koppeling met de concepten van Kerobei. Het MT heeft zicht op de specia-
le onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Er is veel expertise gericht op de clusters 
2-3-4, SVIB coaching en begeleiding, Kindermishandeling, Faalangstreductietraining, NLP, TA, 
communicatie-expert, systeemdenken/contextueel werken, lezen- en rekenvoorwaarden. Bij 
twijfel van ons eigen zorgaanbod, onvoldoende effecten van ons handelen of handelingsver-
legenheid consulteren wij de commissie leerlingenzorg of gaan we samen met ouders over 
tot aanmelding. Wij kopen jaarlijks extra zorg in bij het begeledingscentrum vooor onderwijs 
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(BCO). Deze zetten we om in deskundigheidsbevordering van het team en leerlingenzorg 
(consultaties). 
 

Hoe werkt PassePartout aan een (ortho-)pedagogische aanpak en een klimaat, dat uitgaat 
van realistische mogelijkheden in de begeleiding van kinderen met specifieke begelei-
dingsvragen, al dan niet vanwege stoornissen of handicaps? Hoe stimuleren wij hande-
lingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) als basis voor de visie op leerlingenzorg, de ont-
wikkeling van alle kinderen en als kern van het handelen van de leerkracht?  

Leerkrachten werken op Bs. PassePartout vanuit een pedagogisch optimisme. Ze denken in 
kansen en mogelijkheden. Verschillen mogen er zijn! Deze worden gezien en benut.  
We nemen kinderen steeds meer mee in eigenaarschap ten aanzien van eigen leren en 
daaraan gekoppeld (leer)gedrag. De specifieke onderwijsbehoeften, de leerbaarheid in com-
binatie met welbevinden (lijdensdruk) zijn belangrijke factoren die meegenomen worden in 
het gesprek met en over het kind. Voor onze school is de veiligheid van het kind en anderen 
van wezenlijk belang. Daar waar nodig kunnen we gebruikmaken van een timeout(plek), 
echter is een structurele plek onder toezicht niet te bieden op PassePartout. Daarom vormt 
de factor veiligheid een wezenlijk criterium voor de mogelijkheden van PassePartout richting 
mogelijkheden in de begeleiding van de kinderen met meer zorgbehoeften op gedragsge-
bied.   
Als een kind een specifieke begeleidingsvraag heeft, dan gaat de leerkracht samen met de 
ouders, het kind (en evt. teamleider) in gesprek. Het kind wordt d.m.v. een HGPD in kaart 
gebracht. Wat zijn de compenserende en belemmerende factoren? Door gebruik te maken 
van de kansen krijgt de leerkracht nieuwe handelingsalternatieven voor het werken met het 
specifieke kind.  
Het kind wordt helemaal in beeld gebracht middels een HGPD (handelingsgerichte aanpak). 
In dit plan staat beschreven wat het probleem is, welke doelen op korte termijn en op lange 
termijn gesteld worden en met welke activiteiten deze doelen behaald worden. Ouders spe-
len in dit proces een belangrijke rol. Ze worden bij de opzet van het plan betrokken evenals 
bij de tussen- en eindevaluatie. 
Dit schooljaar werken wij in clusters (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) waarbin-
nen specifieke begeleidingsbehoeften aangeboden worden door eigen gespecialiseerde 
leerkrachten en co-teachers vanuit Kerobei. Onze ervaringen en expertise zetten we in op 
het gebied van  dyslexie, taal- en rekenontwikkeling, technisch leesontwikkeling en sociale 
emotionele ontwikkeling en gedrag).  
 
Om inzichtelijk te maken welke ondersteuning nodig is, wordt elk kind ingedeeld in één van 
de onderstaande niveaus van zorg.  
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Niveau  Omschrijving  
Verkorte tekst t.b.v. Eduscope: 

1 (onderdeel van de basisondersteuning) Onderwijs en basisondersteuning door de 
leerkracht zelf, al dan niet in collegiale af-
stemming binnen de eigen school. 

2 (onderdeel van de basisondersteuning) De leerkracht doet een beroep op de basis-
ondersteuning van de school zelf om de 
vraag van het kind en aanbod op elkaar af te 
stemmen. Vooraf in overleg met teamleider 
en waar nodig in kortdurend consultatief 
overleg met het BCO, co-teachers en/of des-
kundigen eigen bestuur. 

3 (onderdeel van de extra ondersteuning) De leraar en de school doen een beroep op 
deskundigen buiten de school. Hierbij is er 
sprake van een regelmatig overleg om hade-
lingsgericht advies te krijgen. Een kind met 
een “rugzakje” valt ook in dit niveau.” 

4 (onderdeel van extra ondersteuning) Het kind is geplaatst in het Speciaal Basison-
derwijs 

5 (onderdeel van de speciale ondersteuning) Het kind is geplaatst in het Speciaal Onder-
wijs 

 

Onze aanpak op (ortho-)pedagogische en/of (ortho-) didactische programma's en metho-
dieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.  

Dagelijks observeren we de leerlingen. We zien hoe ze zich gedragen. Omdat we het erg be-
langrijk vinden dat de kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied fijn voelen, willen we dit 
gestructureerd volgen en onder de loep nemen. Daarbij voeren we structureel kindgesprek-
ken en/of kind-oudergesprekken. Hierbij zoomen we specifiek in op het welbevinden en so-
ciale veiligheid die kinderen wel, dan niet ervaren op school. Hierdoor wordt het beeld van 
het kind steeds completer. Leerkracht en teamleider gaan hierover (structureel) in gesprek. 
Indien nodig gaan we interventies (preventief en curatief) inzetten waarbij het kind, de ou-
der en het leerkrachthandelen centraal staan.  
Bij de groepen 1/2 starten we met de poppies. Dit is een sociaal vaardigheidsmethode waar-
bij de kinderen bewust worden gemaakt van gedrag, de taal leren gebruiken en die we ver-
volgens in kunnen zetten om bepaalde gedragingen te verrijken/ aan te leren. Deze manier 
van werken komt uit de interactiewijzer voor het jonge kind. Als rode draad voor de groepen 
3 t/m 8  wordt de interactiewijzer curatief ingezet. 
Preventief gebruiken we in alle groepen de Soemo-methode (sociaal-emotionele ontwikke-
ling). De Soemo-kaarten worden gebruikt als basis en hebben als doel kinderen te leiden 
naar sociaal-emotionele competentie.  
Verder handelen we vanuit ons pestprotocol. In samenwerking met BCO zijn we bezig met 
schoolbreed opzetten van de Bully Prevention (“op een andere manier kijken naar pesten”) 
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en stappenplannen op het gebied van sociale aanpak op vaardigheidsniveau (“sorry zeggen 
is niet genoeg, hoe lossen we hetop?; 3-aanpak pesten en sociale taken”).   
Daarnaast gaan we teambreed, komend jaar, aan de slag met de B-methode (rondom weer-
baarheid) van Bertha Verschueren door de zeer positieve ervaringen van de groepstraining 
van groep 8. 
PassePartout werkt vanuit het Pestprotocol en Protocol Kindermishandeling. Daar waar no-
dig worden externen betrokken om samen met de ouders / kinderen de juiste begeleiding te 
kunnen bieden.   
 

Hoe zorgt de onderwijsondersteuningsstructuur van school voor preventie, waaronder het 
tijdig signaleren van problemen in de motoriek, taal, leren, opgroeien en opvoeden? Ken-
merken van cyclische processen binnen de leerlingenondersteuning, op het gebied van de 
ontwikkeling van kind en leraar enerzijds en op schoolniveau anderzijds. Denk daarbij ook 
aan: 

 de ondersteuningscycli op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, reke-
nen,  spelling, gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling en het jonge kind 

 preventieve en licht curatieve interventies voor bijv. kinderen met dyslexie of een 
aanpak om gedragsproblemen te voorkomen 

De leerlingenzorg monitoren we cyclisch vanuit integraliteit. Voor de start van het schooljaar 
vindt de warme overdracht plaats van en met ouder en waar mogelijk met het kind (over-
drachtsformulier, warme overdracht, stand van zaken formulier, warme overdracht). De 
teamleiders bezoeken frequent alle groepen; vanuit de observatie en vanuit de leervragen 
wordt de verdieping vanuit het samen neergezet: SviB, coaching on the job, vanuit erkende 
ongelijkheid en het leren van en met elkaar (in en externe context). 
De analysegesprekken geven ons verdiept inzicht in het aanbod, opbrengst en uitvoering van 
het dagelijks handelen door de leerkracht. Daarnaast komen de behoeften van kinderen 
steeds duidelijker in beeld “normaal waar het kan, speciaal waar het moet” hetgeen eige-
naarschap bij kinderen en leerkracht vergroot.  
Vanaf schooljaar 2011 – 2012 hebben wij als speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Wij wer-
ken nu in alle groepen met groepsplannen waarbij het aanbod is afgestemd op de basis-, ri-
sico- en de plusgroep kinderen. Ten aanzien van het onderwijs (en de daarbij behorende 
doorgaande lijnen) van de doelgroep meer- en hoogbegaafdheid, heeft dit momenteel gere-
sulteerd in een beredeneerd beleid. Ook wordt er extra geïnvesteerd in deskundigheidsbe-
vordering van de leerkrachten door externen en/of leden van de werkgroep. Vanaf groep 
1/2  starten de betreffende kinderen met een betekenisvol, specifiek aanbod passend bij 
hun interesses en mogelijkheden. Er wordt adaptief afgestemd op het niveau van de kin-
deren: bij de groepen 1, 2 en 3 werken we met de talentenlijn. Dit wordt aangstuurd door 
een leerkracht met specifieke deskundigheid op het gebied van hoogdbegaafdheid voor het 
jonge kind. Binnen de Talentenlijn worden kinderen adaptief gevolgd. Ons ambitieniveau is 
om Talentenlijn uit te breiden naar groep 8 om de doorgaande lijn voor deze doelgroep te  
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creëren. Hierbij wordt ook bewuster meegenomen om in te zetten op lerenleren. Vanaf 
groep 5 wordt dit verder uitgebreid met Acadin. De leerlingen van groep 8 bezoeken eens 
per week de Plus- of Masterclass op V.O.  
 
Dit betekent ook wat voor de deskundigheidsontwikkeling van de leerkracht. Iedere leer-
kracht gaat vanuit de leercyclus aan de slag met zijn leervragen gekoppeld aan de 
(zorg)signalen en leeropbrengsten. Ontwikkelgesprekken en beoordelingsmomenten zijn de 
momenten om de tijd te vertragen en daarmee de diepgang, verbreding en borging een plek 
te geven. 
  
Vanuit het HGPD denken kijken leerkrachten vanuit de compenserende factoren in wat kin-
deren kunnen en hoe de zone van de naaste ontwikkeling getriggerd kan worden. Vanuit ge-
zamenlijkheid is de zorg schoolbreed in kaart gebracht waarna leerkrachten vanuit hun kwa-
liteiten gekoppeld zijn aan clusters (concept co-teacher) waarin we gezamenlijk verantwoor-
delijk zijn voor de zorgbehoeften van kinderen en leerkrachten. 
Voor kinderen met zorgen rondom de sociaal-emotionele, motorische en/of taal-
ontwikkeling, gaan we vanuit de Poppies, Soemo, vriendentraining/faalangstreductietraining 
en in de inzet van externen (Kinderfysiotherapeut, kindertherapie, dramatherapie, logope-
die, BCO, SMW, ZAT, Bureau van Roosmalen enz.) aan. De ouders en het kind worden hier 
actief bij betrokken.  
 

Welk aanbod heeft PassePartout voor leerlingen met ernstige lees- en spellingsproblemen of 
dyslexie, leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie? 

Kinderen die ernstige lees- en spellingsproblemen hebben (dyslexie), worden volgens het 
dyslexieprotocol begeleid. Dit houdt in dat er goed gekeken wordt naar de problematiek en 
hier via een HGPD doelstellingen en acties voor geformuleerd worden. We hebben vanuit de 
nieuwste protocollen dyslexie een dyslexievolgkaart ontwikkeld (binnen Eduscope) die we 
opstarten voor groep 1 t/m 8 indien we meerdere signalen van dyslexie zien. Waar nodig 
verwijzen we door naar externen waarin we vanuit eigen kracht kijken wat er in ons hande-
len verdiept en/of versterkt dient te worden. 
Het aanbod voor kinderen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie) is in ontwikkeling 
(ERWD) en wordt samen met de experts van de rekenwerkgroep uitgewerkt.  
 

De schoolkenmerken op basis van de omschreven basiskwaliteit van de inspectie van on-
derwijs. 

De school heeft een basisarrangement. De tussen- en eindresultaten (eind groep 8) zijn 
goed. Dit betekent dat de inspectie haar vertrouwen in de school heeft uitgesproken en dat 
de opbrengsten op onderdelen zelfs hoger zijn dan van onze populatie verwacht mag wor-
den. Het onderwijskundig concept op b.s. PassePartout laat zien dat de manier van werken 
in combinatie met de leercyclus ( PDCA en actie-reflectie-verdieping-verankering, persoonlijk 
meesterschap). 
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Onze speerpunten richten zich van 2011-2015 op het versterken van het leerkrachthande-
len, pedagogisch klimaat, technisch en begrijpend lezen, rekenen en hoogbegaafdheid. 
 

Overige gegevens 

Kengetallen m.b.t. leerlingpopulatie, waaronder het aantal leerlingen, schoolgewicht, in- 
en uitstroomgegevens van de laatste drie schooljaren. 

Teldatum 01-10-2013 

Gewicht Aantal  
leerlingen 

% 

Gewicht 0 277 84 

Gewicht 0,3 32 10 

Gewicht 1,2 21 6 

Schooljaar 2010/2011 
 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 47 
 Naar andere school   11 
 Van andere school   10 
 S.O.     0 
 S.B.O.     0 
Schooljaar 2011/2012 
 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 39 
 Naar andere school   9 
 Van andere school   9 
 S.O.     0  
 S.B.O.     1 
Schooljaar 2012/2013 
 Uitstroom naar voortgezet onderwijs 50 
 Naar andere school   9 
 Van andere school   6 
 S.O.     1  
 S.B.O.     2 

De extra ondersteuning 

Hoe werkt de school samen met deskundige psychologen/orthopedagogen, medewerkers 
van Bureau Jeugdzorg, GGD, leerplicht, politie en Centra voor Jeugd en Gezin? (Denk daar-
bij aan de inzet van medewerkers van BCO-onderwijsadvies en inzet van een ZAT op 
schoolniveau resp. generalisten Jeugdzorg). 

In preventieve en curatieve zin betrekken we in een zeer vroeg stadium alle mogelijke part-
ners die vanuit hun deskundigheid onze beelden kunnen opbreken, verrijken en versterken. 
Kind en ouder worden vanaf de allereerste stap meegenomen in het proces vanuit het con-
cept dat de ouder ervaringsdeskundige is. 
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Zeven keer per jaar gaan wij samen met BCO/orthopedagoog in gesprek met ouders en leer-
kracht over de handelingsverlegenheid waarin het HGPD centraal staat met als doel het aan-
bod voor ‘morgen’ weer af te stemmen op de behoeften van kind, ouder en leerkracht.  
Verder zijn er vijf keer per jaar ontmoetingen met ons Zorgadviesteam (ZAT). In dit overleg 
worden leerlingen multidisciplinair besproken. Ons ZAT bestaat uit de directeur van de 
school, de teamleiders, vertegenwoordigers/coördinatoren van peuterspeelzaal en kinder-
centrum, de schoolarts, medewerker JGZ, de schoolmaatschappelijk werker, en op afroep: 
de gebiedsmentor van de politie, leerplichtambtenaar, kinderfysiotherapeut, logopedist, 
straathoekwerkers en een medewerker van bureau Jeugdzorg. Ook andere instanties kun-
nen hierbij betrokken worden om expertise te komen brengen maar ook aan te bieden bin-
nen onze context. 
Verder hebben we op school een generalist. Deze generalist voert werkzaamheden uit voor 
Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en Schoolmaatschappelijk Werk. Zo is er 
voor ouders één aanspreekpunt.  
Daarnaast worden wij als school regelmatig ook betrokken bij externe multidisciplinaire 
overlegorganen. 

Hoe werken wij samen met nabijgelegen scholen, met name in scholenclusters, van welke 
tussenvoorzieningen van dat scholencluster onze school gebruik kan maken en hoe zetten 
wij speciale expertise (bijv. huidige rugzakleerlingen) in? Denk daarbij ook aan de inzet van 
huidige vormen van ambulante begeleiding resp. inzet van rugzakmiddelen. 

We werken als school samen met basisscholen in Tegelen en Belfeld (Akkoord en Kerobei), 
dit ook vanuit ownership. Gezamenlijk zijn we gestart met het inhoudelijke overleg. Hierin 
worden de laatste ontwikkelingen met elkaar gedeeld rondom het inrichten van Passend 
Onderwijs. Samen met basisschool De Schalm hebben we onze huidige vorm van inzet van 
de rugzakmiddelen verkend en vanuit deskundigheid ingevuld.  Ook met de andere scholen 
binnen ons cluster vormen we een samenwerkingsorgaan. 
Het scholencluster is er, om op gezamenlijk afgesproken thema’s de samenwerking te zoe-
ken, waardoor het bovenstaande op alle scholen in het scholencluster wordt versterkt. 
Daarmee worden de mogelijkheden voor deze kinderen op passend onderwijs “om de hoek” 
vergroot. Daarnaast zoeken we gezamenlijk naar gebruik van schooloverstijgende expertises. 
De concrete uitwerking is groeiend. 
 
Verder maken we deel uit van het MMT Springbeek-Schalm-PassePartout. We hebben als 
MMT een gezamenlijke opdracht geformuleerd.  
 


