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A. Contactgegevens school 
Naam OBS De Klimop 

Straat + huisnummer Varenweg 6 

Postcode en plaats 1031 CB Amsterdam 

Brinnummer 20ZW 

Telefoonnummer (algemeen) 0206368100 

E-mailadres (algemeen) ib.klimop@innoord.nl 

 

B. Onderwijskundig concept van de school 
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel 
of onderscheidend is. 
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.  

Vul hier uw antwoord in  
 

Onderwijskundig concept   

● Dalton  

● Montessori  

● IPC  

● Ontwikkelingsgericht   

● Jenaplan  

● Vrije School / Antroposofisch  

● Natuurlijk leren   

● Anders nl.  Openbaar 

 
 

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs  
     Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs  
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Wij                    

Wij zien het als onze missie om de kinderen van De Klimop bewust te leren kiezen voor de kansen die het leven biedt om zich 

vervolgens tot een volwaardig en gelukkig mens te kunnen ontplooien. 

Wij willen een school zijn, waar kinderen plezier hebben, zich veilig voelen, en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal- emotionele 

mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. 

Door te werken met het programma De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk, leren we de kinderen hoe je om kunt gaan met 

verschillen. 

In samenhang met dit programma streven we naar hoge onderwijsopbrengsten door gebruik te maken van effectieve 

onderwijsstrategieën, zoals HGOW (Handelings- en Opbrengstgericht Werken) en het ADI-model (directe instructiemodel). 

We willen de kansen van onze kinderen vergroten . Daarom besteden we veel aandacht aan muziek (Hallo Muziek), ICT en zijn wij een 

Gezonde School, waar gezonde voeding en veel beweging belangrijk is. 

Met hetzelfde doel willen we onze leerlingen ook vaardigheden voor de toekomst mee geven. Hiermee bedoelen we taalvaardigheden 

(Nederlands en Engels), techniekvaardigheden, maar ook mediawijsheid, informatie verwerken en leren presenteren, evalueren en 

reflecteren. 

Het werken met De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk sluit prima aan bij de behoefte aan autonomie die kinderen hebben. 

Door deze programma’s willen we onze leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling tot zelfstandige mensen, die initiatieven nemen, 

zelfstandig kunnen werken, keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Naast deze programma’s vormt zelfstandig werken 

een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod en krijgt o.a. vorm in het werken met een weektaak. 

We bieden tot slot een uitgekiend naschools aanbod waarmee we de talenten van de kinderen aanspreken en verder ontwikkelen. 

Om de kansen van onze kinderen duurzaam te vergroten, zoeken we een nauwe samenwerking met de ouders door middel van 

meerdere contactmomenten, een aanbod in de ouderkamer, het afleggen van huisbezoeken . 
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D. Waarde en Trots 
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt. 

Wij zijn er trots op dat we voor de kinderen die onze school bezoeken een goed onderwijsaanbod hebben ontwikkeld. 
Structuur, veiligheid en een breed aanbod maken dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit bewerkstelligen wij 
door gebruik te maken van het HGW, het zelfstandig werken en het ADI-model. Daarnaast zorgen de Vreedzame School en 
Hallo Muziek voor de kenmerkende sfeer op De Klimop waarin de kinderen zich veilig en thuis voelen. 
Voor schooljaar 2019/2020 hebben we voor 3 dagen het Doelab ingezet voor de leerlingen die op een andere manier 
ondersteuning nodig hebben bij het leren. 
 

Onze parels zijn: 
 

● Wij zijn een Vreedzame school 
● Voor educatief partnerschap hebben we een programma in de ouderkamer, voeren we “halfuursgesprekken”en 

leggen huisbezoeken af. 
● Het Adi-model en werken met de weektaak zijn onze didactische pijlers. 
● Op onze school krijgen de kinderen zangles, les op 8 instrumenten en is er een naschools orkest. 
● Op onze school hebben we de populatie goed in beeld en hier stemmen we ons onderwijsaanbod(werken met data 

en labs) op af. 
● Wij zijn een gezonde school, waar gezonde voeding, hygiëne en veel beweging belangrijk zijn. 

      
 

 

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        

Aantal leerlingen naar:  2   2   

Met opmaak: Rand: Boven: (Geen rand), Onder: (Geen

rand), Links: (Geen rand), Rechts: (Geen rand), Tussen :

(Geen rand)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Tekstkleur: Aangepaste

kleur (RGB(46;117;181))
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Speciaal onderwijs  
vanwege 

Visuele beperkingen 
(voorheen cluster 1) 

       

Taalontwikkelingsstoornissen 
en / of auditieve beperkingen 

(voorheen cluster 2) 

1   1 1 1  

Lichamelijke beperkingen, 
zeer moeilijk lerenden, 
langdurig zieken of een 

combinatie daarvan 
(voorheen cluster 3) 

       

Psychiatrische problematiek 
en / of ernstige 

gedragsproblematiek 
(voorheen cluster 4) 

 1      

 

Extra ondersteuning binnen de basisschool 
 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) 

3 2 3 3 5 4  

- Lichamelijke beperkingen, 
zeer moeilijk lerenden, 
langdurig zieken of een 

combinatie daarvan 
(voorheen cluster 3) 

1 1 1 1    

- Psychiatrische problematiek 
en / of ernstige 
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gedragsproblematiek 
(voorheen cluster 4)  

- lln met individueel 
arrangement 

  2 3 2 4  

- groepsarrangementen    1  1  

- andersoortige inzet 
arrangement 

     1  
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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. 

 
            http://deklimopamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inspectierapport-januari-2014.pdf 
 

Beoordeling inspectie  (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017) 

Algemeen Wij hebben een voldoende beoordeling 
 

Ontwikkelpunten Vul hier uw antwoord in  
 

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning  

2. Onderwijsproces 

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

      

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. 

      

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. 

      

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

      

Datum van vaststellen door inspectie       

 

 

 

  

http://deklimopamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/01/Inspectierapport-januari-2014.pdf
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Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school)  

 

 

Huidige situatie 

 

In 

ontwikkeling, 

beginfase 

In ontwikkeling, 

volop mee 

bezig 

In samenwerk-

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  Innoord   

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  

Arsene 
Francot en 

St. 
Leerkracht 

19/20 

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  

Arsene 
Francot en 

St. 
Leerkracht 

19/20 

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 

Het gebouw is modern 
ingericht. Er zijn rustige kleuren 
gebruikt en de kleuren komen 
overal terug (in de gangen en 
de lokalen). 
De school is goed bereikbaar. 
Alle groepen hebben een 
digibord. 

Bij een groot leerlingenaantal 
kunnen de klaslokalen aan de 
kleine kant zijn. 
Er zijn weinig ruimtes 
beschikbaar als er veel externen 
tegelijk aanwezig zijn in de 
school. 
Er zijn geen liften aanwezig. 

Aandacht en tijd  

 

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

Van de werkdrukgelden 
hebben wij een leerkracht 
kunnen aantrekken voor de 
bovenbouw 

Door het grote lerarentekort zijn 
er in verschillende groepen 
noodsprongen gemaakt 
(verdelen, tijdelijke leerkrachten, 
directeur voor de klas, naar huis 
sturen), waardoor de 
onderwijskwaliteit onder druk 
staat 

Schoolomgeving  

 

Buitenspeelmogelijkheden,  
Verkeer rondom de school 

Wij werken met de methode 
De Vreedzame School. In de 
wijk (onder andere de 
speeltuin) wordt deze aanpak 
steeds meer overgenomen. De 
kinderraad speelt hier een 
belangrijke rol in.  
 

De achterstandssituatie  maakt 
dat de kinderen te maken hebben 
met verschillende 
verwachtingspatronen mbt 
gedrag, waarden en normen.  

Leerling populatie 

 

Specifieke kenmerken 
vanuit voedingsgebied, 
taalachterstand, SES, 
armoede 

Wij hebben een gemengde 
leerlingenpopulatie. De 
leerlingen komen in aanraking 
met verschillende culturen en 
leren van elkaars gewoontes. 

Voor veel leerlingen is 
Nederlands hun tweede taal. Dit 
kan hun onderwijs belemmeren. 
Ouders zijn niet altijd goed in 
staat om hun rol als educatief 
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partner vorm te geven 
Volgens de nieuwe 
gewichtenregeling van de 
Gemeente Amsterdam zitten op 
De Klimop 79% leerlingen met 
extra leerlingengewicht. 

Teamfactoren 

 

Specifieke inhoudelijke 
teamontwikkeling, 
scholing, 
teamsamenstelling, 
wisselingen  

Ons team is heel erg bereid 
elkaar te ondersteunen. 

Met ingang van dit schooljaar 
hebben wij 1 nieuwe leerkracht. 
Vorig jaar hebben wij ingezet op 
de scholing van een grote groep 
nieuwe leerkrachten en we 
moeten dat dit jaar borgen..  

Leerkrachtfactoren  

 

Specialisaties, (te 
verwachten) uitval, 
wisselingen)  

Veel leerkrachten werken 
fulltime 

 Binnen de school hebben we te 
maken met een re-
integratietraject van een zieke 
leerkracht 

Wijkgerichte 

samenwerking 

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

Onze school is onderdeel van  
de “Vreedzame Wijk”.  
Wij werken intensief samen 
met OKA/OKT en indien nodig 
met andere instanties zoals de 
buurtregisseur 

De samenwerking in de 
vreedzame wijk moet versterkt 
worden 

Mogelijkheden inzet 

extra ondersteuning 

Organisatie van extra 
ondersteuning / 
arrangementen, 
bekostiging 

Stichting Innoord heeft een 
expertisecentrum dat ingezet 
kan worden bij behoefte aan 
extra ondersteuning. Hier 
maken wij zeer regelmatig 
gebruik van. 
 
 

De school moet eerder expertise 
in huis halen om zo snel mogelijk 
extra ondersteuning in te zetten. 
De opgeleide coördinatoren op 
het gebied van o.a. taal zijn met 
ingang van 2018/2019 op een 
andere school gaan werken en er 
moeten nieuwe specialisten 
opgeleid worden. 

Anders 
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Welke structurele voorzieningen zijn binnen de 

school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 
Bijvoorbeeld: begeleider passend onderwijs / OKA / 

OKT / Psychologen / HB coördinatoren / 

verrijkingsgroepen / aanbod voor leerlingen die 

uitstromen naar praktijkonderwijs /  experts master 

SEN / trainingen op sociaal emotioneel vlak / 

ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie fysiotherapeut / 

logopedie / steunpunt autisme  

- Er wordt gewerkt met eigen leerlijnen. 
- Vanaf groep 5 werken de leerlingen met Snappet (tabletonderwijs) 

Deze methode maakt het mogelijk om adaptief te werken. 
- Alle leerlingen worden op sociaal emotioneel gebied gevolgd door 

middel van observatielijsten. 
- Er worden leerlingbesprekingen gevoerd. 
- Er is een ZBO waarbij ouders,leerplicht, schoolarts, OKA, directie, 

IB en eventueel anderen aansluiten. Hier worden de zorgleerlingen 
besproken. 

- Er is een OKA verbonden aan de school. Zij kan trainingen geven 
en organiseren voor leerlingen. Verder biedt zij ondersteuning aan 
ouders. 

- Er is een samenwerking met Uniek op het gebied van logopedie, 
fysiotherapie en kinderpsychologie.. 

- Het Doelab wordt 3 dagen per week ingezet. 
- We participeren in de Day a weekschool via Innoord 

 

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  x 

● VVE  x 

● Ondersteuning passend 
onderwijs (SPO West / Lokaal 
PO)  

 

 
 

● Altra x 

● ABC  

● Bascule   
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● Bovenschoolse voorziening 
voor begaafdheid  

 

● Bureaus in relatie tot 
echtscheiding  

 

● Bureaus sociaal emotionele 
ondersteuning  

 

● Cluster 2  x 

● Cordaan   

● Ergotherapeut  

● Fysiotherapeut  x 

● GGD / Schoolarts  x 

● GGZ   

● Kabouterhuis  x 

● Leerlingvervoer   

● OBA  x 

● PIT  x 

● Politie / Wijkagent  x 

● RID   

● Samen Doen  x 

● Steunpunt Autisme   

● Veilig thuis / JBRA  x 

● Zorgstudent   

● Anders nl.  Uniek, expertisecentrum Noord 
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G. 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.  

- Wij gaan meer incidenten registreren in ons leerlingvolgsysteem. 
- Leerkrachten vaardiger maken in het vroegtijdig signaleren van leerlingen die specifieke ondersteuning nodig 

hebben. Zoveel mogelijk preventief inzetten van deze ondersteuning. 
- Passend aanbod voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn verder 

ontwikkelen. 
- Op onze school werken we vanuit een Growth Mindset en bieden we ontdekkend en ontwerpend leren middels de 

inzet van het doelab, filmlab, ontdeklab en weektaken 
- Leerkrachten zijn afgelopen schooljaar geschoold in klassenmanagement, ADI etc. Dit jaar borgen van de deze 

vaardigheden. 
- We gaan op een andere manier werken met data. Via de korte cyclus. Hiermee willen we het eigenaarschap 

vergroten en ons aanbod vorm geven 
- We versterken het eigenaarschap van de leerkrachten door middel van St. Leerkracht. 

 
Linkje schoolplan toevoegen 
 
 
 
 

 

 

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

In het nieuwe schoolplan van 2019- 2023 worden bovenstaande  ontwikkelpunten opgenomen 
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H. Grenzen aan het onderwijs 
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding, 
beargumentering, alternatieven.  
 

 
- Wij kunnen niet alle leerlingen met fysieke beperkingen onderwijs bieden, omdat we geen voorzieningen hebben 

binnen de school om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze leerlingen. 
 
 
 
 
 

 

 

 


