CRESCENDO

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

A. Contactgegevens school
Naam

Cresecndo

Straat + huisnummer

Kortvoort 61C

Postcode en plaats

1104 NA

Brinnummer

24ZK

Telefoonnummer (algemeen)

020 6957178

E-mailadres (algemeen)

administratie@crescendoschool.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
Crescendo is een Christelijke basisschool van de Evangelische broedergemeente in Amsterdam zuidoost. Op onze school
worden kinderen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. De leraren van onze school gebruiken christelijke normen en
waarden als basis voor het geven van goed onderwijs. Daarnaast doet de school er alles aan om een veilige plek te zijn waar
kinderen met plezier verblijven. Daarom zijn alle leerkrachten gecertificeerd om met de methodiek Vreedzame school les te
geven. De school besteedt veel aandacht aan sport, kunst en cultuur en neemt deel aan verschillende buitenschoolse
activiteiten.

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
• Binnen de groep voor elk kind aanbod op maat binnen de drie zorgniveaus.
• Voor leerlingen die buiten deze drie niveaus vallen is het volgen van een eigen leerlijn mogelijk.
• De onderwijsbehoeften van deze leerlingen worden vastgelegd in een OPP.
• Leerkrachten zijn in staat OPP’s op te stellen.
• Juist aanbod voor taalzwakke leerlingen en leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Mogelijkheden van
logopedische behandelingen in school.
• Voor problematiek op motorisch gebied is het mogelijk om fysiotherapie behandeling in school te krijgen.
• Professionalisering personeel door scholen en bijscholen.
• I pad onderwijs (2021-2022 geïmplementeerd). IPad Onderwijs biedt de mogelijkheid om lesmateriaal te ondersteunen
met beeldmateriaal. En de iPad is zowel op school als thuis te gebruiken en ondersteunt zwakkere leerlingen.

D. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
We zijn trots op:
•

De verbeterslag die wij in schooljaar 2020/2021 hebben gemaakt en ook dit schooljaar zullen voortzetten met
betrekking tot onze leerlingenzorg. Zo is HGW geïmplementeerd, wordt er 4x per jaar een PDGO geschreven,
wordt er onderwezen volgens de principes en richtlijnen van EDI en zijn de belemmerende en stimulerende
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•

•

factoren, daarmee de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart gebracht. Ons onderwijs wordt hierop
afgestemd. Dit is terug te vinden in de dag en weekplanning en het dagelijks handelen van de leerkrachten.
Onze samenwerking met ouders. Heel bewust investeren wij in de relatie met ouders en proberen altijd samen
met hen een team te vormen rondom een kind heen. Deze vroege samenwerking werpt zijn vruchten af als blijkt
dat hun kind een speciale aanpak nodig heeft. We zijn er trots op dat we altijd uitgaan van het HGW
gedachtengoed: wat heeft dit kind, op deze school, met deze leerkracht en in deze situatie nodig. We kijken met
alle betrokkenen naar de mogelijkheden en de kansen en blijven onderzoeken wat er nodig is voor deze leerling.
Dat in principe iedere leerling welkom is. We zijn er trots op dat leerlingen met een extra onderwijsbehoefte niet
alleen de verantwoordelijkheid zijn van de individuele leerkracht. We informeren het hele team als dat nodig is
en als team zorgen we voor deze leerlingen.

E. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar: 2014/2015
Speciaal basisonderwijs
Aantal leerlingen naar:
Speciaal onderwijs
vanwege

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021
3
-

Visuele beperkingen
(voorheen cluster 1)
Taalontwikkelingsstoornissen
en / of auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)
Lichamelijke beperkingen,
zeer moeilijk lerenden,
langdurig zieken of een
combinatie daarvan
(voorheen cluster 3)
Psychiatrische problematiek
en / of ernstige
gedragsproblematiek
(voorheen cluster 4)

-

-

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal 2014/2015
Leerlingen met een arrangement
vanwege:
- Visuele beperkingen
(voorheen cluster 1)

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

-
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-

-

-

-

Taalontwikkelingsstoornissen
en/ of auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)
Lichamelijke beperkingen,
zeer moeilijk lerenden,
langdurig zieken of een
combinatie daarvan
(voorheen cluster 3)
Psychiatrische problematiek
en / of ernstige
gedragsproblematiek
(voorheen cluster 4)
lln met individueel
arrangement
groepsarrangementen

andersoortige inzet
arrangement

60 gr 8 lln
Ondersteu
ning voor
rekenen
en begr.
lezen
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F. Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie.

Beoordeling inspectie
Algemeen

(op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Zeer zwak

Ontwikkelpunten

OP 2 Zicht op ontwikkeling
OP 3 Didactisch handelen
SK 1 Veiligheid
KA 1 Kwaliteitszorg
Indicatoren m.b.t. specifieke leerling ondersteuning
Onderwijsproces
(extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en
begeleiding
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.
Kwaliteitszorg en ambitie
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

Onv.
Onv.
Onv.

Onv.
Onv.
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Niveau van basisondersteuning

Huidige situatie

In
ontwikkeling,
beginfase

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode.

In ontwikkeling,
volop mee
bezig

In samenwerking met:

Niet van
toepassing

Nemen we mee
in schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

Onderwijsbureau

x

PIOS en

projectenbureau

2020/2021/2022

PPOZO
De school is in staat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op
verschillende leergebieden en de sociaal/emotionele ontwikkeling vroegtijdig te
signaleren.

Onderwijsbureau

PIOS en

x

projectenbureau

2020/2021/2022

PPOZO
De school heeft goed bruikbare protocollen op gebied van ernstige
leesproblemen/dyslexie. De protocollen worden toegepast.

De school heeft goed bruikbare protocollen op het gebied van ernstige rekenwiskunde problemen / dyscalculie. De protocollen worden toegepast

De school heeft goed bruikbare protocollen voor medisch handelen en veiligheid.
De protocollen worden toegepast.

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school
ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders.

x

2020/2021/2022

x

2020/2021/2022

x

2020/2021/2022

x

2020/2021/2022
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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

2020/2021/2022

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

2020/2021/2022

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

2020/2021/2022

x

2020/2021/2022

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het
leerlingen met een extra onderwijsbehoefte betreft.

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

‘T
Kwetternest

2020/2021/2022

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

SWV

2020/2021/2022

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.

Voorschool

x

2020/2021/2022
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G. Extra Ondersteuning
Omstandigheden

Voorbeelden

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Aanpassingen lift / toilet,
aparte ruimtes,
bereikbaarheid

aanwezig

Aandacht en tijd

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

Schoolomgeving

Buitenspeelmogelijkheden,
Verkeer rondom de school

Volledige groepsbezetting. Extra
ondersteuning door
gediplomeerde
onderwijsassistentes,
vakleerkrachten gym, ICT-er
aanwezig op school.
Kleine, homogene groepen.
Schoolplein en Cruyffveld naast de
school.
Schoolplein wordt binnenkort
opnieuw ingericht.
Ouder kind adviseur 2x pw in
school aanwezig, fysiotherapie 1x
pw op school aanwezig, logopedie
in de nabije toekomst in school.
Schooljaar 2020/2021/2022
Ingezet op intensieve scholing tav
OP2 en OP3

Door herverdeling van de lokalen
met de naastgelegen school is de lift
minder goed toegankelijk voor onze
leerlingen.
-

Gebouw

Leerling populatie

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Specifieke kenmerken
vanuit voedingsgebied,
taalachterstand, SES,
armoede
Specifieke inhoudelijke
teamontwikkeling,
scholing,
teamsamenstelling,
wisselingen
Specialisaties, (te
verwachten) uitval,
wisselingen)

Schoolplein wordt gedeeld met
naastgelegen scholen.
Hoge schoolweging. Veel niet
Nederlandstalige leerlingen uit Afrika
en Suriname.
We streven naar een heterogene
samenstelling van het team qua
achtergrond, opleidingsniveau en
leeftijd.

Stabiel team met weinig personele
wisselingen of langdurig zieken.
Relatief veel leerkrachten die full
time werken.

-

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

Samenwerking met SWV A’dam
Diemen.
Samenwerking met
Projectenbureau Zuidoost.

Als “eenpitter” is de school opzoek
naar samenwerkingspartners binnen
Zuidoost.

Organisatie van extra
ondersteuning /
arrangementen,
bekostiging

Projectenbureau Zuidoost.
SWV
PIOS

Beschikbaarheid van goed
gekwalificeerde extern personeel
door lerarentekort.

Anders

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?

Bijvoorbeeld: begeleider passend onderwijs / OKA / OKT / Psychologen / HB
coördinatoren /
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OKT wekelijks op maandag en dinsdag op
locatie.
PIOS-begeleidingsdienst voor individuele
onderzoeken en leerlingenbegeleiding vanuit
arrangementen.
ABC voor leerkracht begeleiding op het
vakgebied rekenen.
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verrijkingsgroepen / aanbod voor leerlingen die
uitstromen naar praktijkonderwijs / experts master
SEN / trainingen op sociaal emotioneel vlak /
ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie fysiotherapeut /
logopedie / steunpunt autisme

Welke vaste samenwerkingspartners kent de
school, wanneer het gaat om leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften?

Logopedie.
Master Sen IB.

Meerdere keuzes mogelijk

PO
Amsterdam Diemen
OKT / OKA
Bureau leerplicht
Bureau jeugdzorg
VVE
Ondersteuning passend
onderwijs (SPO West / Lokaal
PO)
Altra
ABC
Bascule
Bovenschoolse voorziening
voor begaafdheid
Bureaus in relatie tot
echtscheiding
Bureaus sociaal emotionele
ondersteuning
Cluster 2
Cordaan
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
GGD / Schoolarts
GGZ
Leerlingvervoer
OBA
PIT
Politie / Wijkagent
RID
Samen Doen
Steunpunt Autisme
Veilig thuis / JBRA
Zorgstudent
Anders nl:
logopedie
HDT

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
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H. 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.
Verwijzing: Verbeterplan Crescendo ‘20/’21 en ‘21/’22 OP 2 en OP 3. Te vinden in MOO.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan.
Verwijzing: Schoolplan en opbrengstenanalyse schooljaren ‘20/’21 en ‘21/’22 in MOO.

I. Grenzen aan het onderwijs
Beschrijving van de grenzen van de school, daar waar het gaat om de realisatie van passend onderwijs. Duiding,
beargumentering, alternatieven.
De school is begrensd wanneer het gaat om leerlingen met:
• Ernstige gedragsproblemen, externaliserend gedrag waardoor de veiligheid en ontwikkelingen van andere leerlingen
in het geding is.
• Gediagnosticeerd ODD en CD.
• Ernstige fysieke beperkingen waardoor: niet zindelijk, niet kunnen horen en/of praten, zien, lopen. De school, het
gebouw (slechte toegang tot lift, geen invalide toilet) en de expertise van het personeel, is niet in staat om deze
leerlingen de zorg te bieden die zij nodig hebben.
• Zeer laag IQ, Lager dan 75. De leerkrachten beschikken niet over de juiste kennis en vaardigheden om leerlingen met
een dermate laag IQ op maat te bedienen.
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