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SCHOOLCONCEPT 
Op basisschool Beekpark willen we dat iedereen zich welkom voelt in een veilige leeromgeving. Er 
heerst rust en een positief pedagogisch klimaat. Kinderen leren van en met elkaar. Er werkt een 
ambitieus team dat dit overdraagt aan de kinderen.   
  
Goed onderwijs betekent voor ons dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen, passend bij zijn eigen 
mogelijkheden. Kinderen leren zelf onderzoek te doen en te ontwerpen. Hierdoor leren zij problemen 
op te lossen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwsgierigheid en de creativiteit.   
  
Wij zien het als opdracht om kinderen te onderwijzen en te begeleiden tot zelfstandige en 
zelfverantwoordelijke mensen die zich meer eigenaar voelen van hun ontwikkeling. Tijdens dit proces 
focussen wij ons op de kwaliteiten en talenten van kinderen. Wij laten kinderen hun eigen kwaliteiten 
en talenten ontdekken en ontwikkelen.   
  
Wij zien ouders als een belangrijke samenwerkingspartner. Samen met het kind, de ouders en zijn 
omgeving zorgen wij ervoor dat het kind zich optimaal kan voorbereiden op een steeds veranderende 
maatschappij.   
 
Beekpark laat zich samenvattend omschrijven via de volgende vijf begrippen: veilig schoolklimaat, 
kwaliteit(szorg), persoonlijke ontwikkeling, vernieuwend en procesgericht. 
 

 

WAARDE EN TROTS 

Op Beekpark werkt een team dat de kinderen daadwerkelijk ziét, een team dat breed durft te kijken en 

kijkt naar kansen en mogelijkheden. Samen vragen we onszelf af: â€˜Wat heeft deze groep en/of deze 

leerling nodig om te kunnen ontwikkelen?â€™ vervolgens bepalen we - samen met de groep en/of het 

kind, de ouders en eventuele externen - positief kritisch hoe we het beste kunnen voorzien in de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en waar dat niet kan (en altijd: waar dan wel). In principe is een 

leerling met een TLV SBO / SO niet toelaatbaar op ónze school, maar samen zullen we bekijken waar 

een leerling wel tot ontwikkeling kan komen. We zijn open, eerlijk en transparant. Ook werken we te 

allen tijde conform visie, dat is onze koers, ook bij het realiseren van onze (kwaliteits)zorg. Onze 



stichting (Brigantijn) ondersteunt ons met kennis en middelen bij het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen, zodat zoveel mogelijk leerlingen de basisschool met succes kunnen doorlopen. Wij hebben 

tevens intensief contact met partners als Jeugdzorg, de GGD, (school) maatschappelijk werk, 

gemeente Borne, Plein Midden Twente en Samenwerkingsverband 23-02.  

 

Binnen Beekpark wordt gewerkt vanuit een combinatie van Opbrengst Gericht Werken (OGW) en 

Handelings Gericht Werken (HGW). Waarbij beide visies uitgaan van doelgericht werken: het stellen 

van ambitieuze doelen die cyclisch geëvalueerd worden. Dit doen we via onze kleine zorgcyclus (het 

dagelijks monitoren, realiseren en evalueren van leerlingenzorg) en de grote zorgcyclus (jaarlijks). De 

kern van deze werkwijze wordt gevormd binnen de groep door de leerkracht met ondersteuning van 

de ibâ€™er. Met behulp van interne (waaronder de orthopedagogen) en externe deskundigen, werken 

we voornamelijk preventief.  

Op Beekpark en binnen Brigantijn werken we volgens de 1-zorgroute om OGW en HGW te integreren 

in ons onderwijs. Deze route is als stroomschema weergegeven in het bovenschools 

ondersteuningsplan. Met de 1-zorgroute wordt het onderwijs passend gemaakt voor de (individuele) 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken met drie ondersteuningsniveaus die zijn verdeeld in 

zes stappen. Binnen alle zes stappen van de zorgroute geldt dat we een goed pedagogisch klimaat 

bieden en het geboden onderwijs goed volgen en evalueren. De stappen binnen de 1-zorgroute 

volgen elkaar logisch op en zijn cyclisch. Op het moment dat er onvoldoende effect is van het 

gebodene in de betreffende stap, wordt overgegaan naar de volgende stap. Als vervolgens blijkt dat 

het kind profiteert van het geboden onderwijs- en ondersteuningsaanbod, blijft men handelingsgericht 

werken binnen die en voorgaande stappen; het onderwijs of de ondersteuning is immers effectief. Het 

streven is dat onderwijs op maat op deze wijze voor elk kind mogelijk wordt. Het vloeiend in elkaar 

overlopen van de ene stap in de andere (of weer terug) zou een logische beweging moeten zijn. De 

vragen "Wat werkt voor dit kind (en hoe houden we dat zo)?â€� en â€œWat behoeft verandering (en 

vraagt om meer ondersteuning en aandacht op maat)?â€• zijn daarbij leidend. 

 

Jaarlijks begroten wij ons zorgbudget en maken wij een financiële zorgplanning; alle scholen van 

Brigantijn hebben een zorgbudget in eigen beheer. Binnen de mogelijkheden van dit budget voorzien 

wij leerlingen van zorg op basis van hun onderwijsbehoeften en dat varieert dan ook constant; de 

behoeften variëren van groep tot groep, van leerling tot leerling, van moment tot moment. 

 

Hoe we op Beekpark tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is tot op zekere 

hoogte te vinden in dit online format van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vanuit SWV 23-02. 

Voor een specifieke toelichting van onze kansen en mogelijkheden omtrent leerlingenzorg verwijzen 

wij u naar het SOP op onze website en in de schoolgids. 

 

 
 

 

ORGANISATIE VAN DE ONDERSTEUNING 
In de ondersteuning van leerlingen kunnen verschillende velden worden onderscheiden. Geef hieronder per veld of dit aanwezig 
is en op welke wijze dit wordt ingezet. 
 

Omschrijving: Welke 
vormen van 
ondersteuning 
worden er ingezet 

Ja / nee Omschrijving van de 
ondersteuning 

De hoeveelheid 
aandacht en (extra) 
handen in de klas 
 

Ja Afhankelijk van onderwijsbehoeften 
en de mogelijkheden van het 
zorgbudget wordt bepaald welke 
ondersteuning in de groepen nodig 



is in de vorm van personele 
bezetting (extra handen) in en/of uit 
de klas. Denk aan een 
onderwijsassistent die groepjes 
leerlingen instructie geeft op hoger 
niveau (Hogere Orde Denken) of 
verlengde instructie geeft, 
individuele leerlingen ondersteunt bij 
het behalen van individuele doelen 
(didactisch en/of sociaal-emotioneel, 
zij hebben vaak een OPP). 
Beekpark kent ook enkele externen 
die t.b.v. een individuele leerlingen 
in de groep aanwezig zijn om deze 
leerling individueel te begeleiden, 
zonder dat dit het eigen zorgbudget 
betreft (WLZ of PGB bijvoorbeeld). 
Dit varieert sterk. 

Gebruik van bijzondere 
onderwijsmaterialen  
 

Ja Afhankelijk van onderwijsbehoeften 
en de mogelijkheden van het 
zorgbudget wordt bepaald welke 
ondersteuning in de groepen nodig 
is in de vorm van bijzondere 
onderwijsmaterialen. Denk aan 
Hogere Orde Denk-materialen of 
materialen t.b.v. de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Dit varieert 
sterk. Het kan ook zijn dat een 
bepaalde leerling gebruik moet 
maken van bijzonder 
onderwijsmateriaal, afhankelijk van 
de onderwijsbehoefte en de 
mogelijkheden van het zorgbudget 
en o.b.v. specialistische expertise 
schaffen we dit aan. Dit varieert ook 
sterk. 

Aanwezigheid van 
ruimtelijke 
voorzieningen 
(bijvoorbeeld 
gehandicapten toilet, 
aanwezigheid van 
ruimten die geschikt 
zijn gepersonaliseerd 
te werken) 
 

Ja Lift 
Geen drempels 
Brede gangen, doorgangen 
Gehandicaptentoilet voor 
volwassenen en kinderen 
Aanpassingen leerlingentoilet: 
kranen en opstapjes 
 
Afhankelijk van (vaak individuele) 
ondersteuningsbehoeften en de 
mogelijkheden van het zorgbudget 
worden ruimtelijke voorzieningen 
gecreëerd en/of aangepast. Dit 
varieert sterk. 

De aanwezigheid van 
specialistische 
expertise 
 

Ja Zoals al eerder beschreven is er 
intensieve samenwerking met 
interne en externe deskundigen. 
Onze orthopedagogen (waarvan er 
één verbonden is aan onze school) 



is daar een voorbeeld van. Zij sluit 
aan bij SOT-overleggen en -
gesprekken, voorziet ons en ouders 
van advies (bijv. voor verdere 
ondersteuningsstappen), doet waar 
nodig psychodiagnostisch 
onderzoek. Ook is er intensieve 
samenwerking met externen die 
vanuit de jeugdwet (een GGZ-
instelling bijvoorbeeld), de 
zorgverzekeringswet (een 
logopediste of fysio bijvoorbeeld) of 
andere wetten betrokken zijn bij 
leerlingen in of uit de groep, in of uit 
de school. Ook zij voorzien ouders, 
ons en soms de leerling van advies 
naast dat zij voor behandeling 
zorgen. Bovendien proberen wij 
binnen ons eigen team zoveel 
mogelijk specialistische expertise in 
huis te hebben door onszelf constant 
bij te scholen m.b.t. specifieke items 
(gedrag, de ontwikkeling, bepaalde 
methodes en werkwijzen, 
eigenaarschap, kernreflectie, etc.). 
Dit is afhankelijk van de interesses 
van een ieder en van de 
onderwijsbehoeften die onze 
groepen en/of leerlingen hebben. 

samenwerking met 
externe partners rond 
bijvoorbeeld zorg  
 

Ja Zie vorige punt. Bovendien vinden er 
gedurende het jaar diverse SOT-
overleggen plaats waarbij er overleg 
is over de zorg en/of gesprekken 
plaatsvinden met ouders en 
externen om advies te vragen aan 
dit SOT. 

Anders…. 
 

Ja x 

 
 
  
De verschillende vormen van ondersteuning (binnen de groep of buiten de groep) 

Op welke wijze wordt de ondersteuning 
aan leerling met een specifieke 
onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte 
georganiseerd?  

Ja / Nee Toelichting 

buiten de groep individueel Ja Reeds toegelicht. Zie "De 
hoeveelheid aandacht en 
(extra) handen in de klas" en 
"De aanwezigheid van 
specialistische expertise". 

binnen de groep individueel Ja Reeds toegelicht. Zie "De 
hoeveelheid aandacht en 
(extra) handen in de klas" en 



"De aanwezigheid van 
specialistische expertise". 

geordend naar homogene (sub)groepen Ja Reeds toegelicht, zie het 
stukje over verlengde 
instructies. Het kan zijn dat 
bijv. een onderwijsassistent 
een groepje leerlingen met 
dezelfde hulpvragen 
ondersteunt. 

heterogene subgroepen Ja Omdat we op Beekpark 
geloven in van en met elkaar 
leren en samenwerken, is er 
vaak sprake van 
ondersteuning aan 
heterogene subgroepen (bijv. 
een leerling die een bepaalde 
leerinhoud gemiddeld 
beheerst met een sterkere 
leerling, zodat de sterkere 
leerling leert hoe hij effectief 
de stof kan uitleggen en de 
gemiddelde leerling de stof 
beter leert beheersen). 

 
 

KWALITEIT VAN ZORG VOLGENS INSPECTIE: d.d.: 1578995715(Vul datum in)  

 

Tijdens het inspectiebezoek is de kwaliteit van zorg door de inspectie op een of meerdere  
onderdelen in beeld gebracht. Voor het verslag van het inspectiebezoek verwijzen we u 
naar Verslag interne audit en dalton visitatie 
 

 
 
 

SCHOOLPROFIEL (op welk gebied specifieke kennis en kunde door ervaring) 
 

Binnen school is enige ervaring op het gebied van: 
ASS en het dan inzetten van de methode Geef me de vijf. 
Executieve functies 
Bewegend leren 
Onderwijs bieden in de reguliere setting aan leerlingen met gezichtsproblematiek (visus). 
 
 

 

Binnen school is veel ervaring op het gebied van: 
Daltononderwijs 
Kernreflectie 
Eigenaarschap 
Ontwerpend Onderzoekend Leren 
Hogere Orde Denken via de Taxonomie van Bloom 
Onderwijs bieden in de reguliere setting aan een leerling met het Syndroom van Down. 
Onderwijs bieden in de reguliere setting aan leerlingen met gehoorproblematiek (CI's). 
 
 

 



AANVULLENDE OPMERKINGEN VANUIT DE SCHOOL 
 

Hier is nog ruimte voor mogelijke aanvullende opmerkingen  
 

Op basis van ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden binnen onze 
school wordt in overleg bepaald of wij als school aan de ondersteuningsbehoefte, al dan 
niet met een aanvullend arrangement, kunnen voldoen... zodat per kind bekeken kan 
worden of zijn/haar ondersteuningsbehoefte gerealiseerd kan worden. In principe is een 
leerling met een TLV SBO / SO niet toelaatbaar. 
 

 


