
Jaarplan 2021

Passend 
Samen 
Samen zijn wij Profi Pendi. De 
scholen, schoolbesturen, ouders 
en ons stafbureau natuurlijk. 
Samen zorgen we voor passend 
onderwijs voor elke leerling. 
Ook jouw deskundigheid en 
betrokkenheid is belangrijk om 
onze ambities waar te maken. 
Die ambities vind je in ons 
ondersteuningsplan. 

Doel 2021
Alle scholen in ons 
samenwerkingsverband weten wat 
onder basisondersteuning wordt 
verstaan. Elke school heeft ook een 
actueel SOP en voldoet minimaal 
aan de basiskwaliteit.

Speerpunt 1
Basisondersteuning

Doel 2021
Binnen ons samenwerkingsverband  
is duidelijk welke extra ondersteuning  
de scholen kunnen bieden vanuit  
de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband krijgen.  
Samen zijn we ook op weg naar 
inclusie-ver onderwijs. Het 
SBO-deelname-percentage komt niet 
boven de 3,5 %.

Speerpunt 2
Extra ondersteuning

Doel 2021
We hebben een eerste overzicht 
van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.
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* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?
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Passend Samen
Acht speerpunten geven aan waar onze focus ligt de komende vier jaar. In ons jaarplan 2021 staat concreet hoe we dit jaar van start gaan. We beschrijven wat 
we willen bereiken, hoe we dat willen doen en welke acties nodig zijn. Acties vanuit het stafbureau, maar ook acties vanuit de scholen zelf. Samen gaan we het 
komende jaar aan de slag. In deze verkorte weergave van ons jaarplan 2021 hebben we de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Het volledige jaarplan 
lees je hier. 

Jaarplan 2021

Missie
Profi Pendi wil voor alle leerlingen in de regio Lekstroom een ononderbroken 
ontwikkelingsproces mogelijk maken. Daarom zorgen we voor een samen-
hangend en dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod, zowel 
binnen als tussen de verschillende scholen. Zo krijgt elke leerling, ook als 
deze behoefte heeft aan extra ondersteuning, het best passende onderwijs-
aanbod.

Visie
Profi Pendi realiseert samen met netwerkpartners een passend onderwijs-
aanbod voor al onze leerlingen, zo thuisnabij mogelijk. In de keuzes die we 
maken, staat het kind centraal. Onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten en 
ouders: met elkaar geven we vorm aan passend onderwijs. Samen hebben 
we immers meer kennis, ervaring en mogelijkheden en in verbinding bereik 
je meer dan alleen. We leren van en met elkaar, zodat we blijven ontwikkelen 
én resultaten behalen. En we nemen ieder onze verantwoordelijkheid binnen 
passend onderwijs. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor onze 
leerlingen.
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Speerpunt 1

Basisondersteuning
Ons doel 2021 
De basisondersteuning is op orde. Alle scholen in ons samenwerkingsverband weten 
wat onder basisondersteuning wordt verstaan. Elke school heeft ook een actueel 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en voldoet minimaal aan de basiskwaliteit.

Samen passend
Dit jaar investeren we in leren van en met elkaar. We versterken de basisondersteuning op de 
scholen en voeren hier samen ook de dialoog over. We faciliteren kennisdeling, bijvoorbeeld 
als het gaat om handelingsgericht werken. Ook op onze IB-netwerken en bijeenkomsten kun je 
jouw kennis delen en versterken. 

Wat betekent dat voor jouw school?
• Je werkt handelings-en opbrengstgericht. 
• Jouw school heeft een aanbod op leerling- groep- en schoolniveau. 
• Jouw school heeft een goede inrichting van de onderwijs- en ondersteuningsstructuur.
• Zijn er ondersteuningsvragen, dan kun je terecht bij de Consulent Passend Onderwijs. De 

aanvraag MDO (multidisciplinair overleg) gaat via Kindkans.
• Je neemt deel, en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten en 

leerkringen.
• Jouw school evalueert de geleverde inzet op de basisondersteuning in de vragenlijst POS. 

Jaarplan 2021
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Speerpunt 2 

Extra ondersteuning
Ons doel 2021 
Binnen ons samenwerkingsverband is duidelijk welke extra ondersteuning de scholen kunnen bieden vanuit de 
middelen die zij van het samenwerkingsverband krijgen. Samen zijn we ook op weg naar inclusie-ver onderwijs. 
Het SBO-deelname percentage komt niet boven de 3,5 %.

Samen passend
Onze arrangementen zijn nieuw en tijdelijk. Het arrangement draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling, 
leerkracht, groep en school. Extra ondersteuning op basis van een arrangement wordt jaarlijks geëvalueerd, middels 
POS. Het terugdringen van het SBO-deelnamepercentage sluit aan bij de visie naar inclusiever onderwijs. 

Wat betekent dat voor jouw school?
• Via het SOP is duidelijk welke extra ondersteuning jullie school biedt.
• Je stelt een betekenisvol OPP op.
• Denk je aan een tijdelijk arrangement? Betrek dan de Consulent Passend Onderwijs.
• Aanvragen voor tijdelijke arrangementen staan altijd in Kindkans en lopen via het AT-team.
• Resultaten van extra ondersteuning en/of arrangementen zijn zichtbaar.
• Jouw school evalueert jaarlijks de inzet van extra ondersteuning en/of arrangementen. Je doet dat via POS. 
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten en leerkringen.

Jaarplan 2021
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Speerpunt 3 

Dekkend netwerk
Ons doel 2021 
We hebben een eerste overzicht van ons aanbod en netwerk en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Samen passend
Passend onderwijs doen we samen. We leren van en met elkaar en versterken onze samenwerking. 
Zo krijgen we ook zicht op het dekkend netwerk en de spreiding. We stimuleren tegelijkertijd de 
samenwerking tussen regulier-SO-SBO, en onderzoeken daarbij de mogelijkheden om inclusiever te 
werken. 

Wat betekent dat voor jouw school?
• Jouw school kan deelnemen aan een pilot op samenwerking regulier-SBO-SO.
• We leren elkaar kennen en gaan in gesprek over inclusiever onderwijs. 
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten en leerkringen.

Jaarplan 2021

http://www.profipendi.nl


Passend 
Samen 
Samen zijn wij Profi Pendi. De 
scholen, schoolbesturen, ouders 
en ons stafbureau natuurlijk. 
Samen zorgen we voor passend 
onderwijs voor elke leerling. 
Ook jouw deskundigheid en 
betrokkenheid is belangrijk om 
onze ambities waar te maken. 
Die ambities vind je in ons 
ondersteuningsplan. 

Doel 2021
Alle scholen in ons 
samenwerkingsverband weten wat 
onder basisondersteuning wordt 
verstaan. Elke school heeft ook een 
actueel SOP en voldoet minimaal 
aan de basiskwaliteit.

Speerpunt 1
Basisondersteuning

Doel 2021
Binnen ons samenwerkingsverband  
is duidelijk welke extra ondersteuning  
de scholen kunnen bieden vanuit  
de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband krijgen.  
Samen zijn we ook op weg 
naar inclusiever onderwijs. Het 
SBO-deelname-percentage komt niet 
boven de 3,5 %.

Speerpunt 2
Extra ondersteuning

Doel 2021
We hebben een eerste overzicht 
van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.

* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?

Jaarplan 2021Jaarplan 2021

Speerpunt 4 

Doorgaande lijn
Ons doel 2021 
We hebben zicht op, en overleg over de doorgaande lijn en terugplaatsing. Elk 
kind wordt bij de eerste aanmelding gezien door een reguliere basisschool, 
tenzij sprake is van leerlingen met een ernstige meervoudige beperking.  

Samen passend
Een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind, daar gaan we voor. We hebben 
een heldere procedure voor terugplaatsingen. We ondersteunen scholen daar 
ook bij. We nemen deel aan de werkgroep PO-VO en doen onderzoek naar de 
onderinstroom en in- en uitstroom van leerlingen. 

Wat betekent dat voor jouw school?
• Samen zorgen we voor een warme overdracht voor elk kind. Van kinder-

opvang naar primair onderwijs en van primair naar voortgezet onderwijs. 
• Maakt een leerling met een extra ondersteuningsvraag een overstap? 

Betrek dan de Consulent Passend Onderwijs. Een aanvraag MDO gaat via 
Kindkans.

• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, 
bijeenkomsten en leerkringen.

Jaarplan 2021
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van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.

* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?

Jaarplan 2021Jaarplan 2021

Speerpunt 5 

Taalvaardig
Ons doel 2021 
We verkennen wat de scholen op het gebied van taal in huis hebben en 
krijgen goed in beeld hoe de basisondersteuning voor taal er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet.   

Samen passend
Taal is de basis voor elk kind om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten 
we ons dit jaar op het goed in beeld krijgen van de basisondersteuning voor taal 
binnen ons samenwerkingsverband. We verkennen ook de wensen van scholen 
om het taalonderwijs te versterken. We leren van en met elkaar op het gebied 
van taal en trauma bij vluchtelingenkinderen en stemmen af met gemeenten 
over (taal)aanbod en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Ook 
werken we samen met Auris.

Wat betekent dat voor jouw school?
• Via het SOP is duidelijk welk specialistisch taalaanbod jullie school biedt.
• Jouw school heeft vanaf schooljaar 2021-2022 de beschikking over het 

dyslexieprogramma BOUW!
• Wil jouw school het taalonderwijs versterken? Laat dit dan weten aan ons 

weten.
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, 

bijeenkomsten en leerkringen.

Jaarplan 2021

http://www.profipendi.nl


Passend 
Samen 
Samen zijn wij Profi Pendi. De 
scholen, schoolbesturen, ouders 
en ons stafbureau natuurlijk. 
Samen zorgen we voor passend 
onderwijs voor elke leerling. 
Ook jouw deskundigheid en 
betrokkenheid is belangrijk om 
onze ambities waar te maken. 
Die ambities vind je in ons 
ondersteuningsplan. 

Doel 2021
Alle scholen in ons 
samenwerkingsverband weten wat 
onder basisondersteuning wordt 
verstaan. Elke school heeft ook een 
actueel SOP en voldoet minimaal 
aan de basiskwaliteit.

Speerpunt 1
Basisondersteuning

Doel 2021
Binnen ons samenwerkingsverband  
is duidelijk welke extra ondersteuning  
de scholen kunnen bieden vanuit  
de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband krijgen.  
Samen zijn we ook op weg 
naar inclusiever onderwijs. Het 
SBO-deelname-percentage komt niet 
boven de 3,5 %.

Speerpunt 2
Extra ondersteuning

Doel 2021
We hebben een eerste overzicht 
van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.

* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?

Jaarplan 2021Jaarplan 2021

Speerpunt 6 

Hoogbegaafdheid
Ons doel 2021 
We verkennen wat de scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid in 
huis hebben en krijgen goed in beeld hoe de basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons samenwerkingsverband uitziet.    

Samen passend
Dit jaar ontwikkelen we een heldere visie op meer- en hoogbegaafdheid en brengen goed 
in beeld wat ons huidige aanbod hiervoor is. Ook versterken we kennis, vaardigheden en 
inzet op meer- en hoogbegaafdheid binnen ons samenwerkingsverband en verkennen we 
mogelijkheden voor specialistische voorzieningen.

Wat betekent dat voor jouw school?
• Via het lezen van onze nieuwsbrief over hoogbegaafdheid blijf je goed op de hoogte.
• In het SOP staat welke extra ondersteuning jouw school biedt op het gebied meer- 

en hoogbegaafdheid.
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten 

en leerkringen.

Jaarplan 2021

http://www.profipendi.nl


Passend 
Samen 
Samen zijn wij Profi Pendi. De 
scholen, schoolbesturen, ouders 
en ons stafbureau natuurlijk. 
Samen zorgen we voor passend 
onderwijs voor elke leerling. 
Ook jouw deskundigheid en 
betrokkenheid is belangrijk om 
onze ambities waar te maken. 
Die ambities vind je in ons 
ondersteuningsplan. 

Doel 2021
Alle scholen in ons 
samenwerkingsverband weten wat 
onder basisondersteuning wordt 
verstaan. Elke school heeft ook een 
actueel SOP en voldoet minimaal 
aan de basiskwaliteit.

Speerpunt 1
Basisondersteuning

Doel 2021
Binnen ons samenwerkingsverband  
is duidelijk welke extra ondersteuning  
de scholen kunnen bieden vanuit  
de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband krijgen.  
Samen zijn we ook op weg 
naar inclusiever onderwijs. Het 
SBO-deelname-percentage komt niet 
boven de 3,5 %.

Speerpunt 2
Extra ondersteuning

Doel 2021
We hebben een eerste overzicht 
van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.

* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?

Jaarplan 2021Jaarplan 2021Jaarplan 2021 Speerpunt 7 

Thuiszitters
Ons doel 2021 
We volgen het verzuimprotocol Lekstroom en stemmen af met onze ketenpartners, zoals de 
GGD, gemeenten en schoolbesturen.

Samen passend
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Het samenwerkingsverband ondersteunt hierbij. Is er zorgelijk 
verzuim, dan gaan we met elkaar in gesprek. Natuurlijk passen we het verzuimprotocol Lekstroom 
toe en werken we nauw samen met leerplicht en de sociaal teams om thuiszitten te voorkomen of 
snel op te lossen. Onze Consulenten Passend Onderwijs nemen scholen mee in procedures.  

Wat betekent dat voor jouw school?
• Je kent de factsheet Zorgplicht. 
• Sprake van zorgelijk verzuim? Betrek de Consulent Passend Onderwijs. 
• Jullie houden een leerling vast totdat er adequate ondersteuning is georganiseerd.
• Jouw school heeft zicht op thuiszitters en levert deze gegevens aan in de kwartaalopvraag. 
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten en 

leerkringen.

http://www.profipendi.nl


Passend 
Samen 
Samen zijn wij Profi Pendi. De 
scholen, schoolbesturen, ouders 
en ons stafbureau natuurlijk. 
Samen zorgen we voor passend 
onderwijs voor elke leerling. 
Ook jouw deskundigheid en 
betrokkenheid is belangrijk om 
onze ambities waar te maken. 
Die ambities vind je in ons 
ondersteuningsplan. 

Doel 2021
Alle scholen in ons 
samenwerkingsverband weten wat 
onder basisondersteuning wordt 
verstaan. Elke school heeft ook een 
actueel SOP en voldoet minimaal 
aan de basiskwaliteit.

Speerpunt 1
Basisondersteuning

Doel 2021
Binnen ons samenwerkingsverband  
is duidelijk welke extra ondersteuning  
de scholen kunnen bieden vanuit  
de middelen die zij van het 
samenwerkingsverband krijgen.  
Samen zijn we ook op weg 
naar inclusiever onderwijs. Het 
SBO-deelname-percentage komt niet 
boven de 3,5 %.

Speerpunt 2
Extra ondersteuning

Doel 2021
We hebben een eerste overzicht 
van ons aanbod en netwerk 
en stimuleren professionele 
samenwerking. 

Speerpunt 3
Dekkend netwerk 

Doel 2021
We hebben zicht op, en overleg  
over de doorgaande lijn en  
terugplaatsing. Elk kind wordt bij de 
eerste aanmelding gezien door een 
reguliere basisschool, tenzij sprake 
is van leerlingen met een ernstige 
meervoudige beperking

Speerpunt 4
Doorgaande lijn

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op 
het gebied van taal in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor taal er 
binnen ons samenwerkingsverband 
uitziet. 

Speerpunt 5
Taalvaardig

Doel 2021
We verkennen wat de scholen op  
het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid in huis hebben 
en krijgen goed in beeld hoe de 
basisondersteuning voor meer- en 
hoogbegaafdheid er binnen ons 
samenwerkingsverband uitziet. 

Speerpunt 6
Hoogbegaafdheid

Doel 2021
We volgen het verzuimprotocol 
Lekstroom* en stemmen af     
met onze ketenpartners, 
zoals de GGD, gemeenten 
en schoolbesturen.

Speerpunt 7
Thuiszitters

Doel 2021
We zijn een lerende  
organisatie en hebben 
aandacht voor de structuur, 
cultuur en strategie van ons 
samenwerkingsverband. 

Speerpunt 8
Organisatie

Perspectief  •  Professioneel •  In verbinding

3 6

1 8

2 7

4 5
Samen leggen 
we de puzzel 
voor passend 

onderwijs.

* In dit protocol staan belangrijke acties om het 
aantal thuiszitters terug te dringen, en staat 
wie waarvoor verantwoordelijk is.

Door op het plus-teken te klikken,
krijg je meer informatie te zien.

Hoe werkt het?

Jaarplan 2021Jaarplan 2021Jaarplan 2021
Speerpunt 8 

Organisatie
Ons doel 2021 
We zijn een lerende organisatie en hebben aandacht voor de structuur, cultuur en strategie 
van ons samenwerkingsverband. 

Samen passend
Het samenwerkingsverband, dat ben jij. Dat zijn wij samen. We werken samen en zijn 
met elkaar in gesprek. We blijven ons verder ontwikkelen en professionaliseren. Elk jaar 
heeft dat onze volle aandacht. We realiseren een oudersteunpunt, we organiseren een 
directeurenoverleg en voeren ons kwaliteitsbeleid uit. 

Wat betekent dat voor jouw school?
• Je spant je in om binnen ons netwerk samen te werken, van elkaar te leren en elkaar te 

informeren. 
• Ouders en kinderen informeer je goed over passend onderwijs. Het nog op te zetten 

oudersteunpunt kan je daarbij helpen. 
• Jouw school voert met het stafbureau de dialoog over wat er aan ondersteuning is 

gegeven en welke middelen daaraan zijn besteed. 
• Je neemt deel en deelt jouw ervaring en kennis in de IB-netwerken, bijeenkomsten en 

leerkringen.

http://www.profipendi.nl
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