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1 Inleiding 

Op 17 augustus 2015 heeft De Tulp, een basisschool op islamitische grondslag, haar deuren 
geopend. De naam “De Tulp” is gekozen uit een aantal namen die door de ouders bedacht zijn. 
Tijdens de informatie avond van IBS De Tulp is  de naam “De Tulp” bekend gemaakt door de 
voorzitter van het college van bestuur van de SIMON scholen, de heer Taspinar. 
 
IBS De Tulp 

De Tulp, krachtig, stralend, trots en vol kleur, waar je verwachtingsvol en met verwondering naar 
blijft kijken. Met rijke schakeringen aan diversiteit, kleur en kwetsbaarheid. 
Elk blaadje staat voor de kwaliteiten & talenten van een kind. Als de tulp zich opent zie je een 
“tekening”; een uniek patroon. Op deze manier willen wij naar kinderen kijken, hen toerusten zodat 
zij kunnen “worden wie je bent”.  
 
Op dit moment telt onze school ruim 170 leerlingen (inclusief aanmeldingen). Dit schooljaar hebben 
we 7 groepen; groep 1/2a, 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7/8. Het doel is om in 
het nieuwe schooljaar te starten met 8 groepen. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze leerlingen  
het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.  Vanaf groep 3 zijn er geen combinatiegroepen 
waardoor het beter mogelijk is om ieder kind de nodige zorg en aandacht te geven.  
 
In dit schoolplan kunt u lezen over de wijze waarop de islamitische identiteit van onze school 
gestalte krijgt en op welke manier wij invulling geven aan ons dagelijks onderwijs. Verder leggen wij 
uit wat onze doelen zijn en hoe wij vanuit die doelen werken aan goed onderwijs voor onze 
leerlingen. 
Onderwijs is altijd in beweging. Binnen de SIMON scholen zoeken wij naar eigentijdse 
onderwijsvormen, die aansluiten bij de leervragen van onze leerlingen. Kinderen zijn unieke 
schepsels van Allah en samen met hen vormen wij een hechte scholengemeenschap. In onze school 
leren wij en zijn wij ons ervan bewust waartoe een ieder van ons geschapen is. Wij brengen dit 
dagelijks in ons onderwijs in de praktijk. 
 
De Vreedzame School 
We werken vanuit de principes van De Vreedzame School: verantwoordelijkheid nemen voor elkaar 
en voor de gemeenschap. In een tijd waarin de media vol staan met berichten over allerlei 
conflicthaarden met veel verdriet en ellende tot gevolg, maakt de naam ‘de Vreedzame School’ 
nieuwsgierig. Wat is een Vreedzame School? Welke ambities horen hier bij? 

Een van de speerpunten is om leerlingen verantwoordelijkheid te leren nemen.  
 
Burgerschap 

Kinderen (ouders en leerkrachten) dragen actief bij aan een school waar het prettig leren en werken 
is. Deze leerling- en ouderparticipatie willen wij een essentieel onderdeel van het schoolleven laten 
worden. We willen een school zijn die er aan bijdraagt dat leerlingen later een goed mens worden. 
De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, 
waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en 
gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Ze leren open te staan voor 
verschillen en kunnen deze overbruggen, leren conflicten op een goede manier oplossen, leveren 
een bijdrage  aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan 
hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. 
De lessen vormen de basis om het bovenstaande gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. 
Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas, op het 
schoolplein als tussen volwassenen onderling. 
Werken vanuit De Vreedzame School principes streeft er naar om kinderen te leren: 
* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan; 
* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; 
* constructief conflicten op te lossen; 
* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; 
* open te staan voor verschillen tussen mensen. 
 
Daarnaast streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin: 
* leerkrachten prettig werken; 
* handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt; 
* kinderen zich veilig voelen; 
* kinderen zich gehoord en gezien voelen; 
* iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander; 
* iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut. 
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder 
dan een les geven. Het gaat over professioneel handelen en een rolmodel kunnen zijn.  
Daarom wordt het traject De Vreedzame School over twee schooljaren vorm gegeven. 
 
Anti-pestprogramma 

De Vreedzame School is een aanpak die door het NJI erkent wordt als een aanpak die zowel 
preventief als curatief werkt. Het is echter een aanpak die breder is dan enkel anti-pesten.  
 
Verantwoordelijkheid voor gemeenschap 

Uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen wanneer ze opgroeien in 
een omgeving met sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom, gerespecteerd en 
niet gediscrimineerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en 
waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. 
Natuurlijk zijn er in een omgeving waar kinderen in verkeren regels nodig, maar de sleutel voor een 
positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van allerlei 
regels en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben 
verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen en dat ze 
nodig zijn. 
Om zo’n verbindende omgeving te bewerkstelligen proberen wij middels  De Vreedzame School de 
cultuur van de omgeving waar het kind in verkeert (klas, school) te beïnvloeden. We willen dat die 
omgeving als een leefgemeenschap wordt gezien, als een oefenplaats voor sociale competentie en 
actief burgerschap. Kinderen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor hun omgeving en 
staan open voor verschillen. Te denken valt aan: 

- tolerantie 

- aanpassen aan andermans regels en gewoonten 

- respect voor andere levensopvattingen en stijlen 

- inlevingsvermogen; inleven in de ander – in andere culturen – in andere 
levensomstandigheden 

- constructief omgaan met vrijheid van meningsuiting of godsdienst, onderscheid tussen 
vooroordeel en oordeel, kennis van levensbeschouwelijke stromingen 

 
 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

Coöperatief Leren 

We maken gebruik van coöperatieve structuren en werkvormen om samenwerkend leren te 
stimuleren. Zo leren kinderen ván en mét elkaar. Deze werkvormen worden in alle lessen gebruikt, 
zoals rekenen of aardrijkskunde.  
 
Aandachtspunten voor nu en het komende jaar (2019-2020): (zie ook jaarplan 2018-2019) 
 
Kwaliteitszorg: verbeteren leerresultaten/ hogere opbrengsten 
We willen onze leerlingen goed onderwijs bieden en het maximale eruit halen. We kijken kritisch 
naar onze zorg, het lesaanbod en de leerkrachtvaardigheden. Dit schooljaar (2018-2019) was een 
borgingsjaar waarin alle speerpunten van voorgaande jaren goed zijn neergezet. Vorig jaar heeft het 
team een training gevolgd om het opbrengstgericht- en handelingsgericht werken (OGW/HGW) 
goed te kunnen implementeren. Er zijn interventies ingezet op leerkrachtvaardigheden en het 
klassenmanagement. Dit schooljaar is deze lijn verder uitgezet en geborgd. Bovendien hebben we 
onze zorgstructuur onder de loep genomen en hier een goede vorm aan gegeven.  
 
Het opleiden van specialisten.  
In de komende jaren zal het opleiden van specialisten een vervolg krijgen. Het doel is om binnen de 
nieuwe schoolplanperiode 2020-2025 de volgende specialisten in huis te hebben: 

- Taalspecialist (NT2) 
- Rekenspecialist 
- Gedragsspecialist/-coach 
- ICT en Cultuurcoördinatoren 

 
IBS De Tulp is een lerende organisatie waarin medewerkers zich blijven ontwikkelen. Alle teamleden 
hebben de mogelijkheid om onbeperkt deel te nemen aan kortdurende online-cursussen die 
betrekking hebben op verschillende thema’s. Naast de individuele scholingen zijn er ook  
teamscholingen, gericht op de doelen die we willen behalen. De Tulp is een school waar ‘leren en 
ontwikkelen’ centraal staan en waar expertise aanwezig is.  
 
De speerpunten voor 2019-2020: 

- NT-2 onderwijs (teambreed) 
- Spelend leren lezen en rekenen / doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 (onderbouw) 
- Begrijpend lezen (teambreed) 
- DIO- scholing identiteit (teambreed) 
- Visie-ontwikkeling 21ste eeuwse vaardigheden en Wetenschap&Techniek (teambreed) 

 
Verbeterplan om het niveau begrijpend lezen te verbeteren. 
Begrijpend lezen is een aandachtspunt binnen IBS De Tulp. We zoeken naar mogelijkheden om dit 
beter te implementeren. Verschillende methodes en methodieken worden met elkaar vergeleken. 
Bovendien wordt er gekeken of groepsoverstijgend werken mogelijk en haalbaar is.   
 

 
 
 
 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

2 De school en haar omgeving 

IBS De Tulp is opgericht in augustus 2015 en maakt deel uit van de onderwijsorganisatie SIMON: 
Stichting voor onderwijs op islamitische grondslag Midden- en Oost-Nederland. De school ligt in de 
wijk Groot Driene. De wijk is eind jaren zestig begin jaren zeventig gebouwd. Het is een ruim 
opgezette groene wijk aan de oostzijde van Hengelo. De diversiteit van woningen is groot. IBS De 
Tulp de enige islamitische basisschool in Hengelo. De school heeft een regionale functie. 
De school is in de startfase gerenoveerd en heeft een moderne, frisse uitstraling. 

3 De islamitische identiteit 
Wij streven ernaar onze leerlingen een islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken dat 
leerlingen zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en deze 
overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Wij zijn erop gericht onze leerlingen kennis bij te 
brengen van de schepper Allah en wij leren hen op welke wijze er sprake kan zijn van een 
persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 
 
Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording, helpen wij ze te “worden wie ze zijn”. 
Wij willen, dat de leerlingen zich al op jonge leeftijd op een positieve manier bewust zijn van hun 
identiteit. Daarmee geven wij de leerlingen een stevige basis mee voor hun verdere leven.  
Hierdoor kunnen ze vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld verkennen, anderen ontmoeten 
en hun waarden delen. Wij streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn 
plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit. 
De profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede 
gedrag (akhlaaq) te voltooien.” Als je voor een SIMON school kiest, kies je voor een schoolklimaat 
waar akhlaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn 
of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie 
(gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de 
Koran en het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.  
 

De formulering van kernwaarden van de Stichting SIMON sluiten hier prima op aan. 

Er zijn zeven kernwaarden: “de parels van uitmuntendheid” 

 

Godsbesef: het bewustzijn van de eenheid van God (Tauhied) is voor moslims de hoogste morele 

waarde, waaruit eigenlijk al het andere voortvloeit. Uit deze waarde vloeit zowel onze relatie met 

God voort, als onze omgeving, zowel maatschappij als natuur. 

 

Verdraagzaamheid: wij zijn ervan doordrongen dat diversiteit een realiteit is, verordonneerd door 

God. Verdraagzaamheid of tolerantie is ook een belangrijk waarde in de Nederlandse pluriforme 

samenleving. Voor ons is verdraagzaamheid niet enkel het tolereren van “de ander”, maar het 

brengt ook mee de plicht van het leren kennen van “de ander.” 

 

Rechtvaardigheid: de morele dispositie van de mens en zijn positie als vertegenwoordiger van God 

op de wereld vereisen van hem, dan hij rechtvaardig omgaat met zichzelf, met de ander en met wat 

hem is toevertrouwd. De vorming van een nobel karakter en sociale cohesie in een samenleving is 

niet mogelijk zonder deze waarde. 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

 

Zelfbeschikking: elk mens beschikt over een vrije wil en daarmee heeft hij een waardigheid en 

tegelijkertijd verantwoordelijkheid die hem niet kan worden afgenomen door anderen. Dwang is 

wezensvreemd aan de islam, inspiratie is de kern ervan. 

 

Kwaliteit: de mens is in de beste vorm geschapen en heeft het vermogen alles wat hij doet op de 

best mogelijke manier te doen. Wij willen deze authentieke mogelijkheden verwezenlijken in ons 

leven en met onze organisatie. 

 

Transparantie: de mens is enkel beheerder van de wereld. Wij zijn enkel beheerders van deze 

organisatie in de deze samenleving. Alles wat de morele mens doet is zichtbaar voor God en alles 

wat wij doen met onze organisatie moet zichtbaar zijn voor onze omgeving, zodat wij tweeledig 

verantwoording kunnen afleggen over de ons toegewezen verantwoordelijkheid. 

 

Samenwerking: wij delen onze principes en doelstellingen met elkaar, maar ook met ouders, 

buurtbewoners of andere scholen en organisaties. Deze gemeenschappelijkheid geeft ons een basis 

om samenwerking te zoeken in de verwezenlijking van onze principes. 

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. 

Volgens het principe “leef en laten leven”. We spreken kinderen erop aan als zij woorden en 

gedragingen gebruiken die vanuit de islam niet mogen. Zodra u als ouders onze school binnenloopt, 

merkt u dat u een islamitische omgeving binnen treedt. 

De kinderen krijgen de gelegenheid om op school te bidden. Hiervoor is een speciale ruimte op 

school ingericht. Het bidden gebeurt samen met de leerkrachten. 

 

Naast deze punten zijn er veel elementen waarmee de islamitische opvoeding tot uitdrukking komt.  

Daarbij denken wij aan de volgende voorbeelden: 

 Wij beginnen elke dag met een Soerah, een voorbeeld van een Soerah is al-Fatiha. 

 Er wordt wekelijks een ‘hadith van de week’ aangeboden en dit in samenhang gebracht met 

de thema’s van De Vreedzame School. 

 Voor kinderen vanaf groep 6 is er de mogelijkheid om iedere dag te bidden (Salaat), waarbij 

ze de gelegenheid krijgen om voor het gebed de wassing te verrichten. 

 Er wordt godsdienst- en Koranlessen gegeven door moslim godsdienstleraren.  

 Er wordt erop gelet dat de kinderen gepaste kleding dragen. 

 De islamitische feesten, Aid el-Fitr en Aid el-Adha, worden uitbundig gevierd. 

 De leerlingen hebben tijdens de islamitische feestdagen vrij. 

 Er is veel aandacht voor de vastenmaand Ramadan. 

  

 

 

 

 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

4 Missie 

Voor onze missie conformeren wij ons aan de bestuursmissie (en visie), zoals deze onder andere  
ook is weergegeven in de kaders voor het identiteitsbeleid op de SIMON scholen. 

5 Visie 
De sfeer waarin een kind wordt grootgebracht is van groot belang. De persoonlijkheid wordt 

daardoor mede gevormd. Het klimaat op IBS De Tulp is vriendelijk; wij willen ieder kind een fijne en 

veilige plek bieden. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich evenwichtig ontwikkelen.  

 

We vinden het belangrijk om écht te kijken naar kinderen. Daarom hechten we veel belang aan het 

proces, dit geeft veelal een breder beeld van het kind. Daarnaast nemen we Cito toetsen af om de 

ontwikkeling van het kind te volgen. 

 

“IBS De Tulp” gaat er vanuit dat alle kinderen kunnen leren en dat ze allemaal evenveel recht 

hebben op goed onderwijs, ongeacht hun sociale en etnische afkomst. De onderwijsachterstand van 

onze kinderen kan worden weggewerkt. Hiervoor moeten zij effectief en gericht onderwijs krijgen. 

“Onderwijs op maat”: hierbij denken wij aan een horizontale programmering waardoor wij ieder 

kind instructie op maat kunnen bieden. 

Het onderwijs is zowel proces- als prestatiegericht. 

 

Ieder kind heeft zijn eigen ontwikkeling. Bij sommige kinderen gaat het erg snel en bij anderen wat 

langzamer. Het komt zelfs voor dat deze ontwikkeling voor sommige kinderen te traag verloopt. 

Elk kind moet het onderwijs, naar zijn eigen vermogen, goed kunnen volgen en afronden. 

De school hoort de leerlingen de juiste zorg te geven. 

 

6 Uitgangspunten Schoolbestuur  
Strategisch beleid is essentieel, maar kan niet zonder de steun van medewerkers, bestuur én ouders. 
Zij zijn tenslotte de personen die het beleid in de praktijk moeten gaan uitvoeren en/of meemaken. 
Daarom is het beleid voor 2015-2020 opgesteld na intensief overleg met schoolleiders, leerkrachten, 
bestuurders en ouders, een groep van in totaal 24 personen. Met behulp van gesprekken op alle 
SIMON scholen, onderzoek en kennis van deze personen zelf zijn een aantal mogelijke scenario's 
opgesteld over de toekomst van SIMON en haar scholen. Hieruit is dit beleidsplan voor 2015-2020 
voortgekomen.  
Net als eerdere jaren staat 'Worden wie je bent' nog steeds centraal in onze plannen, maar dit 
nieuwe beleidsplan speelt tegelijkertijd in op de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en het 
(islamitische) basisonderwijs, en neemt de ervaringen van afgelopen jaren mee. Het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht van SIMON zullen jaarlijks bekijken hoe het staat met de voortgang 
van de doelstellingen voor 2015-2020. 

 

 
  



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

7 Strategisch beleidsplan 2015-2020  
De samenstelling van het beleidsplan 2015-2020 heeft ongeveer een jaar geduurd. Het is tot stand 
gekomen door een methode waarbij eerst zoveel mogelijk informatie verzameld wordt, waarmee 
vervolgens mogelijke scenario's (toekomstbeelden van SIMON) worden samengesteld. Hiermee 
kunnen vervolgens doelstellingen worden gemaakt. De scenario's moesten allemaal antwoord geven 
op de volgende vraag:  
 
'Wat is SIMON over tien jaar zodat’:  
– SIMON ertoe bijdraagt dat de leerlingen van de SIMON scholen een voorbeeldfunctie kunnen 
vervullen in de Nederlandse maatschappij;  
– SIMON ertoe bijdraagt dat ouders hun kinderen met overtuiging toevertrouwen aan SIMON 
scholen;  
– Alle betrokkenen datgene waar SIMON voor staat kennen, erkennen en uitdragen. 
 
Er bleken vier scenario's mogelijk, die allemaal zijn uitgewerkt:  
Scenario A: De SIMON groep, een netwerk van lerende scholen (gericht op 21e eeuwse 
vaardigheden en de kennissamenleving).  
Scenario B: Een SIMON school voor kinderen en ouders (opvang voor kinderen van 0-12 jaar met 
betrokken ouders).  
Scenario C: Wij zijn SIMON (scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen).  
Scenario D: SIMON, een sterk merk (brede scholen van 8-18 uur toegankelijk).  
 
Door medewerkers, ouders van de (G)MR en de Raad van Toezicht van SIMON zijn de scenario's 
beoordeeld. Op basis hiervan, en op basis van de eerder genoemde informatieverzameling heeft het 
College van Bestuur van SIMON de koers voor de komende jaren vast kunnen stellen.  

 
8. Middel- lange termijn ontwikkelingen  
In het strategisch beleid 2015-2020 staan drie begrippen centraal:  
 
moderniseren (inspelen op de kennissamenleving en bijbehorende vaardigheden);  
aantrekkelijk zijn (voor ouders en leerlingen, de islamitische identiteit);  
consolideren (alle middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van de huidige scholen).  
 
SIMON wil zich, met deze begrippen in het achterhoofd, ontwikkelen tot een organisatie met 
islamitische scholen die eraan bijdragen dat leerlingen een voorbeeldfunctie kunnen vervullen in de 
(Nederlandse) samenleving. Ouders die zich herkennen in de visie van SIMON moeten hun kinderen 
vol overtuiging kunnen toevertrouwen aan één van onze scholen. En natuurlijk is het van het 
grootste belang dat álle betrokkenen weten waar SIMON voor staat en dat ook uitdragen naar 
buiten toe. Wat betekent dat in de praktijk?  
 

 Onderwijs: elke SIMON-school biedt hoogkwalitatief onderwijs, waarbij onze islamitische 
identiteit altijd een rol speelt. Het streven is onderwijs van 0-12 jaar, bijvoorbeeld in de vorm 
van een IKC (integraal kind centra) school. Verder moet er aandacht zijn voor actief  

 

 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

 
wereldburgerschap (de voorbeeldfunctie), duurzaamheid en ouderbetrokkenheid. Techniek 
en ICT zullen meer aandacht krijgen in het onderwijsaanbod.  

 Kwaliteit: de Onderwijsinspectie werkt sinds augustus 2016 met een nieuw systeem. Onze 
doelstelling is dat alle SIMON scholen daarin de kwalificatie 'goed' behalen (de op één na 
hoogste kwalificatie).  

 Organisatie: de komende tijd zullen scholen zelfstandiger (autonomer) gaan werken. De rol 
van SIMON in deze nieuwe situatie zal in de loop van de tijd duidelijk worden.  

 Medewerkers: voor iedere SIMON medewerker is duidelijk wat van hem of haar wordt 
verwacht, in onderwijs, in omgang met ouders en collega's en wat betreft de islamitische 
identiteit.  

 Groei: op dit moment zijn er 10 SIMON scholen. Er zullen de komende 5 jaar geen nieuwe 
scholen worden gesticht, de aandacht gaat naar de groei van de huidige scholen. Uit 
onderzoek is gebleken dat daar veel kansen liggen.  

 Samenleving: het communicatiebeleid richt zich op een positiever (realistischer) beeld van 
islamitisch basisonderwijs. SIMON medewerkers moeten het gevoel hebben trots te zijn bij 
SIMON te horen.  

 
 
 
 

 

 
         Doelgericht werken!! 

 

  



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

9 Wettelijke opdrachten  
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van 
het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe onze school hieraan voldoet.  
Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden is het nodig om de opbrengsten van de kinderen 
verder te verhogen. De overheid en ons bestuur vragen dit ook van ons en mogen dat van ons 
vragen als professionals. Door ons onderwijs dusdanig in te richten, waarbij we ons richten op onze 
kerntaak (het geven van goed onderwijs), is het mogelijk om de opbrengsten naar een hoger niveau 
te brengen.   
Echter de opdracht voor ons is veel breder. Kennis- en cultuuroverdracht gaan in het onderwijs hand 
in hand. Leerlingen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door met de andere leerlingen in hun 
klas en op school. Ze leren met elkaar samenwerken, ze ontdekken wie ze zijn en wat de waarde is 
van kennis.  
 
 

9.1 Passend onderwijs 
9.1.1 Het leerlingvolgsysteem  
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is een doorlopend proces. De leerkrachten zijn er op 
gericht om zich door middel van observaties en het bijhouden van de vorderingen een goed beeld te 
vormen van de ontwikkeling van elke leerling. Vooral bij de jonge leerling is een 
goede observatie met een daarvoor gecertificeerd instrument van groot belang. In alle groepen 
worden de resultaten mede bepaald met behulp van toetsen van het CITO Leerling Volgsysteem 
(LVS).  De observaties en toetsen worden gebruikt om een optimale begeleiding van de leerlingen na 
te streven en verantwoorde keuzes te kunnen maken bij doorstroming naar een volgende groep. De 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen speelt daarbij een belangrijke rol.  
De gegevens van elke leerling worden verzameld en bijgehouden in een gedigitaliseerd 
leerlingendossier. Tenminste twee keer per jaar worden de ouders van de leerlingen op school 
uitgenodigd voor een oudergesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind. Indien 
daar aanleiding voor is worden ouders ook tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Ook als ouders 
daar zelf behoefte aan hebben, zijn ze altijd welkom.  
 
Aan het begin van het schooljaar, rond de herfstvakantie, zijn er voortgangsgesprekken met de 
ouders. Daarin wordt onder andere gesproken over het welbevinden van het kind, de ervaring van 
de ouders en de leerkracht. Indien er sprake is van zorg, dan wordt dit meteen met de ouders 
gedeeld en worden de nodige stappen samen met de ouders uitgezet. 
 

9.1.2 Leerlingbegeleiding  
Op IBS De Tulp is een intern begeleider werkzaam die de leerlingenzorg op school coördineert. 
De ib’er is een leerkracht die speciaal opgeleid is wanneer het gaat om begeleiding van leerlingen 
met een extra zorgbehoefte. Zij adviseert haar collega’s bij de begeleiding van leerlingen in de 
groepen. Drie keer per jaar wordt de ontwikkeling van de leerlingen tijdens een groepsbespreking 
tussen ib’er en groepsleerkracht besproken. Tijdens een leerling(zorg)bespreking worden leerlingen 
ingebracht waarvan zowel de ib’er als de leerkracht vindt dat een hulpvraag aan het hele team 
voorgelegd moet worden. Deze leerlingbespreking wordt ook tenminste drie keer per jaar 
gehouden.   
   



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

Er zijn leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. Voor hen zijn het gebruikelijke onderwijs 
en de pedagogische begeleiding onvoldoende of, in geval van hoogbegaafdheid, verlangen deze 
leerlingen meer uitdaging dan in de normale lesstof geboden wordt. De scholen beschikken over 
diverse materialen om deze kinderen extra te ondersteunen, waarbij de speciale begeleiding zoveel 
mogelijk door de eigen leerkracht wordt uitgevoerd. Ze krijgen daarbij wel ondersteuning van de 
intern begeleider.   
 
In sommige gevallen ontbreekt het de leerkrachten aan de kennis en middelen om een goed beeld 
van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling te krijgen. Ook kan het zijn dat 
adviezen gewenst zijn om tot een juiste begeleiding van een leerling te kunnen komen. In dat geval 
wordt de leerling, met toestemming van de ouders, besproken in het School Ondersteunings Team, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de school (directeur, IB-er, groepsleerkracht), ouders, een 
schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog en een schoolverpleegkundige. Naar aanleiding 
van dit overleg kan er worden besloten om nader onderzoek bij een leerling te doen. Als de school 
niet de middelen heeft om een onderzoek te laten uitvoeren, dan kunnen ouders dit ook privé laten 
doen. Ouders kunnen zich hierover door de leerkracht en/of de ib’er laten informeren. Na het 
onderzoek wordt, wederom in overleg met de ouders, door de Intern Begeleider en leerkracht een 
plan van aanpak opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de leerling, 
de leerkracht, de groep en de methoden en materialen.   
Er wordt gewerkt met een multi disciplinair team. Behalve de deelnemers van het SOT (zie boven) 
neemt dan ook de leerplichtambtenaar deel aan dit overleg. Op afroep kunnen ook andere experts 
aanschuiven zoals bijvoorbeeld een jeugdagent.  
 

9.1.3 Ontwikkelingsperspectief  
Eén van de uitgangspunten van passend onderwijs is om kinderen zo huis nabij mogelijk onderwijs te 
bieden. Dit heel bewust gekozen uitgangspunt heeft tot gevolg dat er binnen een groep leerlingen 
kunnen zitten, die voor een groot deel een eigen programma volgen: een programma afgestemd op 
hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is daarbij van groot belang dat ouders goed 
voorgelicht worden over de mogelijkheden van hun kind. Voor deze leerlingen geldt dat zij 
waarschijnlijk aan het eind van groep 8 niet het hele basisprogramma hebben kunnen volgen. Dit 
heeft consequenties voor de uiteindelijke schoolkeuze voor voortgezet onderwijs.   
Voor leerlingen waar van op basis van het leerlingvolgsysteem en/of onderzoek is gebleken dat het 
basisniveau niet tot de mogelijkheden behoort, kan de school een OntwikkelingsPersPectief (OPP) 
gaan opstellen. Voor leerlingen die hulp krijgen vanuit het samenwerkingsverband is zo’n 
ontwikkelingsperspectief verplicht. Het OPP wordt in overleg met ouders gemaakt.   
 
In het OPP beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee 
het onderwijs kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien 
naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders, toewerkt.    
 

9.1.4 Samenwerkingsverband (23-02)  
Begin jaren negentig zijn de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School ontstaan. 
De bedoeling daarvan was om de explosieve groei van het aantal kinderen in het SBO en SO terug te 
dringen. De basisscholen moesten meer dan voorheen kinderen met speciale zorgbehoeften binnen 
het reguliere onderwijs opvangen. Dat betekende dat de basisscholen gingen investeren in de 
ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden om zo betere instructie en begeleiding te kunnen bieden. 
Ook deden de interne zorgcoördinatoren hun intrede. Deze waren belast met het ondersteunen van 
de leerkrachten in het bieden van goede begeleiding aan kinderen met speciale zorgbehoeften.  



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

Deze functie heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld; wij spreken nu over intern begeleiders 
(IB-ers). Wij werken vanuit IBS De Tulp binnen het samenwerkingsverband SWV 23-02. 
 
Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u lezen op www.swv2302.nl 
 
De contactgegevens voor het samenwerkingsverband zijn: 
Postadres: Enschedesestraat 2C 

7575 AB Oldenzaal 

Telefoon: 06- 232 413 67 

info@swv2302.nl 

 

Plein Midden Twente werkt als sub regio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van 
het nieuwe samenwerkingsverband 23-02 

 
 

 
 
Wat is Plein Midden Twente?  
Plein Midden Twente bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, 
alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, 
onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend 
Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg. 
Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle 
instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en 
leerkrachten. 
Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar 
werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen: 
- geen kind tussen wal en schip; 
- voor elk kind een passende onderwijsplek; 
- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen; 
- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, 
  personeel en  ouders). 
 
Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het 
voortgezet onderwijs. 
Meer informatie: http://www.pleinmiddentwente.nl/ 
 

9.1.5 Basisondersteuning  
Dit is de ondersteuning, die iedere basisschool biedt, waarbij eventueel gebruik gemaakt kan worden 
van de expertise van de afdeling of het SWV. Bij deze notitie is het referentiekader van de PO-raad 
en het inspectiekader leidend geweest. Ook zijn de uitgangspunten 
van Handelingsgericht werken (HGW), en de benodigde ondersteuningsstructuur die daarbij past, 

http://www.swv2302.nl/
http://www.swv2302.nl/
http://www.pleinmiddentwente.nl/
http://www.pleinmiddentwente.nl/


                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

een belangrijk gegeven geweest voor de uitwerking. HGW is een systematische manier van werken, 
waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijs- en basisbehoeften van de leerlingen. 
   

9.1.6 Het Schoolondersteuningsprofiel  
Om te kijken op welke wijze de school in de komende jaren passend onderwijs vorm wil/kan geven, 
is er een SchoolOndersteuningsProfiel geschreven (SOP). Daarin staat beschreven hoe de scholen 
ervoor willen zorgen dat zij de kinderen zoveel mogelijk in de eigen school kunnen begeleiden, ook al 
zijn er soms grote verschillen in mogelijkheden van de kinderen. We willen schoolproblemen zoveel 
mogelijk voorkomen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften 
van kinderen.   
Wanneer extra ondersteuning voor speciale hulp in school gewenst wordt, kunnen we gebruik 
maken van de kennis die aanwezig is. De interne begeleider heeft de mogelijkheid overleg te plegen 
met een taal- en/of rekenspecialist van het samenwerkingsverband en/of een orthopedagoog, 
werkzaam voor onze afdeling.   
Door middel van scholing verwerven de leerkrachten ook zelf die kennis. Het team is daardoor beter 
toegerust om speciale begeleiding te kunnen geven wanneer dit nodig is.   
 
 Effectief onderwijs in de basisvaardigheden vormt het inhoudelijk kader in de cycli voor 
opbrengstgericht werken. Aspecten van effectief onderwijs zijn:  
• Doelen: het stellen van hoge doelen en doelgericht werken  
• Tijd: besteden van voldoende tijd aan de basisvaardigheden en extra tijd voor de risicoleerlingen  
• Aanbod: doorgaande leerlijn, beredeneerd aanbod, gebruik maken van goede methoden 
en materialen  
• Instructie: schoolbreed gebruik maken van een eenduidig instructiemodel  
• Differentiatie: principes van convergente differentiatie toepassen. Bij convergente differentiatie is 
er een minimumdoel voor de hele groep. De klas is in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, 
een basisniveau en een hoger niveau.  
• Monitoring: de ontwikkeling van de leerlingen volgen met methode gebonden en methode 
onafhankelijke toetsen en door observatie en gesprekken.  
  
  
Een overzicht van de toetsen/observaties die door de school worden ingezet:  
  

groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
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leerlijn 

CITO + 
 leerlijn 

methode methode 

 

methode 

 

methode methode  methode  
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methode
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9.2 De inhoud van het onderwijs   
Door deze leerstof aan te bieden door het gebruiken van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden, 
voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet 
primair onderwijs.  
  
De leermiddelen en de methoden: 
 
 

vakken methode 

Bewegingsonderwijs Bewegen Samen Regelen 

Rekenen/wiskunde De wereld in getallen 

Nederlandse taal/spelling Taalactief/Schatkist/Veilig leren lezen/Nieuwsbegrip 

Aardrijkskunde Grenzenloos 

Geschiedenis Eigentijds 

Natuur Binnenste Buiten 

Expressie Schatkist 

Engels Blinq-Groove me 

Schrijfonderwijs Pennenstreken 

Verkeer Jeugdverkeerskrant/ op voeten en fietsen 

 Sociaal emotionele ontwikkeling  De Vreedzame School 

Godsdienstonderwijs Methode ‘Worden wie je bent’ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                        

                              
                                                                                                                     

9.3. Wat hebben onze leerlingen nodig?   
Veilig en uitdagend schoolklimaat  
Wij creëren een stimulerend pedagogisch en didactisch klimaat. Er zijn duidelijke regels en een 
voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken nagekomen worden. Daarnaast 
kennen we een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle leerlingen gezien worden en 
zich betrokken voelen bij school. Het schoolklimaat is voor ons ondersteunend voor de cognitieve en 
sociale ontwikkeling.  
 
Veiligheid  
Wij waarborgen de veiligheid van de school en omgeving voor alle leerlingen en het personeel.  
We gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Het team leert leerlingen sociale vaardigheden aan 
en toont voorbeeldgedrag. We proberen pesten, agressie en geweld in elke vorm te voorkomen en 
treden zo nodig snel en adequaat op. We hebben daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van de incidenten.  
 
Leeromgeving 

Ons onderwijs vindt plaats in een stimulerende en redelijk onderhouden gebouw. De leerkrachten 
richten de lokalen aantrekkelijk en uitdagend in, waarbij zij rekening houden met de 
ontwikkelingsfase van de leerlingen. De ruimte, zowel binnen als buiten school, draagt bij aan een 
positief en sociaal veilige leer- en werk omgeving. De inventaris en apparatuur zijn van deze tijd, 
goed onderhouden en passen binnen ons concept.  
  
Onze school kent een beleidsdocument aannamebeleid, waarin protocol instroom, doorstroom en 
uitstroom van leerlingen is opgenomen. Hierin staan stappenplannen beschreven die we als school 
doorlopen bij aanmelding en/of door- en uitstroom van leerlingen binnen onze school.  
Bij zij-instroom vindt er altijd een gesprek plaats met ouders, intern begeleider en vorige school, 
voordat een leerling definitief wordt geplaatst.  
 
 
 
 

 
 


