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De De Tandem biedt passend onderwijs zodat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een ambitieus ontwikkelperspectief 
geboden wordt en een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende 
onderwijsplek (1). Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk 
wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en jeugdhulppartners.

A-1 De Missie:

A-1 De visie:

Volgens de visie van het SWV Twente Noord wil De Tandem

A-2: De Tandem biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Zij realiseert dit door:

a) 	De standaarden basisondersteuning (2)  van het SWV in de praktijk brengen.
b) 	De principes volgens handelingsgericht werken en handelingsgericht integraal arrangeren in praktijk brengen.
c) 	Een goede relatie tussen school en ouders realiseren: ouders als opvoedkundig partner betrekken bij onderwijskundige en 
    pedagogische vragen rondom hun kind.
d) 	De ambities m.b.t. Passend Onderwijs verwoorden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en deze ambities planmatig 
    uitwerken. 
e) 	Leerkrachten ondersteunen en stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering volgens de standaarden 
    basisondersteuning, inspectienormen en het SOP van De Tandem
f)  	De beschikbare middelen zodanig inzetten dat een optimaal rendement voor leerlingen en leerkrachten wordt gerealiseerd.
g) 	Proactief de deskundigheid van alle partners in en buiten het SWV aan wenden om voor iedere leerling een passend arrangement 
    mogelijk te maken.

Missie:
OBS De Tandem:   Voor je totale ontwikkeling!

Visie:
Samen zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling om zo te komen tot optimale leerprestaties van het kind.

leerkracht

ouder                                                                            leerkracht

                                                

                                                         leerling

Vanuit heldere afspraken worden de grenzen van het team, de leerlingen en hun ouders aangegeven. Dit kan gerealiseerd worden door 
het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en deze te verbinden met de opvoedings- en ontwikkelingsdoelen tussen de 
verschillende groepen, die actief participeren in de school. Een belangrijke voorwaarde om zich optimaal te ontwikkelen wordt daarmee 
vervuld. Dit is van groot belang voor onze leerlingen.

De school biedt leerlingen, leerkrachten en ouders de helpende hand, ondersteunt en stuurt bij waar nodig. Het schoolklimaat is veilig, 
plezierig en uitdagend. Het is versterkend en optimaliseert de mogelijkheden voor ontwikkeling van elk individueel kind als onderdeel 
van de groep. 

Voortdurend wil de Tandem zoeken naar samenwerking. Vanuit onze openbare identiteit willen we verschillende groepen (leeftijd, 
etnisch, sociaal-economisch, rol-functie) in de samenleving verbinden. 

Wij vinden het onze taak dat onze leerlingen basiskennis verwerven en vaardigheden leren, zodat zij zicht krijgen op de wereld en op 
welke wijze zij met deze wereld kunnen omgaan. Hierdoor kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
  
Ambitie:
Ambities met betrekking tot het pedagogisch schoolklimaat
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De stuurgroep B6-4all initieert, implementeert en coördineert de doorontwikkeling van een positief pedagogisch klimaat en werkt 
daarmee samen met het team aan onderstaande ambities. We worden bij dit proces ondersteund vanuit het samenwerkingsverband.
De gedragsverwachtingen worden actief nageleefd en indien nodig gewijzigd en opnieuw vastgesteld met het team en de 
leerlingenraad.

De werkwijze van de gedragsverwachtingen worden systematisch aan de orde gesteld, zodat (nieuwe) medewerkers, stagiaires (PABO 
en ROC) en de pedagogisch medewerkers van de BSO op de hoogte worden gebracht. Hierdoor blijft de werkwijze uniform en duidelijk 
voor alle leerlingen, ouders en medewerkers.
Nieuwe gedragsverwachtingen worden op een positieve manier en in gezamenlijkheid aangeleerd. Hierbij hoort ook dat de 
gedragsverwachtingen worden gevisualiseerd.

Gouden weken.
Er wordt voortdurend gewerkt aan een positief groeps- en schoolklimaat in de gouden (start van het schooljaar) weken (na iedere 
vakantie). Het verbeteren en verdiepen van oefensituaties om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van sociale en 
maatschappelijke competenties.

Doorgaande leerlijn gedragsverwachtingen binnen de groepen, klassenmanagement.
De komende periode besteden we aandacht aan een doorgaande lijn in gedragsverwachtingen binnen de groepen. Door de krimp zullen 
we steeds meer in divers samengestelde groepen gaan samen werken. Wanneer overal dezelfde leeftijdsadequate 
gedragsverwachtingen gelden, is het voor leerlingen duidelijk dat geldt: waar je ook bent in de school, ‘Zo doen wij dat hier!’.

Ambities ten aanzien van het didactisch klimaat

Met het hele team zijn wij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het didactisch klimaat.
Waarin moeten wij investeren om dit als onderwijsprofessionals waar te maken?

-Iedere leerkracht is zich bewust van de eindniveaus voor rekenen, begrijpendlezen en taalverzorging, die horen bij de schoolweging van 
OBS De Tandem. Deze niveaus worden tweemaal per jaar besproken met het team. Op groepsniveau worden de tussendoelen hiervan 
afgeleid. We volgen voor alle leerlingen de reguliere programma’s met de groepen 1-5, in groep 6,7 en 8 kan voor individuele leerlingen 
beredeneerd worden afgeweken, na overleg met IB en ouders.
-Het didactisch handelen willen wij verder versterken. Binnen het EDI is belangrijk, dat wij aandacht hebben voor de controle van begrip 
vragen, het modelen. De gehanteerde strategie is belangrijker dan de oplossing. Hiervoor werken we met bijvoorbeeld met 
uitrekenschriften en wisbordjes.

-De doelen voor alle leerlingen maken we inzichtelijk voor alle leerlingen. Hierdoor vergroten wij het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de leerlingen en het gevoel voor eigenaarschap.
-We werken aan een hoger niveau van automatiseren van rekenen, hiervoor voeren wij in 2019-2020 het programma BAREKA in. 
-Dit schooljaar wordt voor rekenen een nieuwe methode gekozen passend bij onze uitgangspunten.
-Dit schooljaar wordt een nieuwe methode voor wereldoriëntatie gekozen op basis van onze visie en uitgangspunten

Hoog- en meer begaafdheid: hiervoor zullen we uitvoering geven aan de afspraken uit het kwaliteitshandboek van OPOA. We gaan eerst 
een schoolscan uitvoeren. Deze leggen we naast ons huidige meer- en hoogbegaafden beleidsplan. Op basis hiervan wordt een nieuwe 
route voor de school uitgestippeld.
Onze hoogbegaafdheidspecialist is hiervan de kartrekker en heeft onlangs een vervolgopleiding afgerond.

ICT
In de groepen 1 en 2 worden naast de vaste computers ook IPads gebruikt met programma’s passend bij de thema’s.
De groepen 3 en 4 hebben naast de methode software voor taal en rekenen, ook een aantal apps die gebruikt worden bij de verdieping 
van de lesstof. In de loop van 2020 stappen we over op het werken met Chromebooks voor de groepen 3 en 4 onder leiding van een 
medewerker. De leerlingen van groep 3 en 4 delen de Chromebook en Chrome tabs. De vaste computers groeien op deze wijze de 
school uit.
In de groepen 5-8 werken de individuele leerlingen met het Chromebook met programma’s die passen bij de methoden die wij 
hanteren.
Voor Mediawijsheid wordt een doorgaande leerlijn ontwikkeld.

Onze ambities op het gebied van veiligheid.
De in het plan van aanpak van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) beschreven acties uitvoeren.
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Het klassenmanagement is leeftijdadequaat opgebouwd. Doordat alle medewerkers werken vanuit dezelfde afspraken is het voor alle 
leerlingen duidelijk en zichtbaar gemaakt.
De B6-4all groep monitort de sociale veiligheid volgens de kwaliteitskaart. Deze kaart wordt geëvalueerd en bijgewerkt voor 2023.
De leerlingen voelen zich veilig op De Tandem. De Leerlingen beoordelen de sfeer op school met een 8,5 in vensters PO.

Onze Zorgstructuur
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs kunnen meer
kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op onze school blijven. Mocht blijken dat de ingezette interventies en alle extra hulp die
wij op school kunnen bieden toch ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar een passend aanbod op 
een andere school.
De missie van De Tandem sluit aan bij die van het SWV: Passend primair Onderwijs bieden zodanig dat onderwijs aan en begeleiding van
kinderen zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd, binnen de grenzen van het
SWV Passend Onderwijs.
Binnen het samenwerkingsverband werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met
ouders aan één centrale opdracht: Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief
geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Uit een zorgvuldige beschrijving van het Schoolondersteuningsprofiel blijkt waar de grenzen van de mogelijkheden van onze school, Obs
De Tandem, ligt in deze. De school zal actief zoeken naar mogelijkheden deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend
aanbod. Echter Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Binnen het SWV is daarom ook structureel sprake van
samenwerking tussen BaO, SBaO- en SO-voorzieningen.
In principe is het uitgangspunt dat alle leerlingen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen krijgen. Wij hebben de 
nodige ervaring met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Over het algemeen hebben deze leerlingen de school binnen acht 
jaar doorlopen.
Binnen onze school wordt het onderwijs in drie niveaugroepen (instructie afhankelijke groep, instructie gevoelige groep en instructie 
onafhankelijke groep) vormgegeven. Daarnaast komt het voor dat een leerling werkt vanuit een eigen leerlijn.

Bij de aanmelding kijken we naar het volgende:
1. Past het kind binnen één van de drie niveaugroepen die wij standaard aanbieden -> geen probleem.
2. Past het kind in één van de drie niveaugroepen die wij aanbieden, maar heeft het kind wel een specifieke onderwijsbehoefte? Dan 
wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan deze behoefte.

o Is er sprake van enkelvoudige dyslexie -> geen probleem.
o Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblemen -> geen probleem.
o Is er sprake van een lichamelijke handicap -> geen probleem, mits de nodige aanpassingen kunnen worden gerealiseerd, zodat het 
kind het reguliere onderwijsaanbod kan volgen.
o Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld ADHD, PDD NOS, ASS,ODD, etc.)? Dan moet duidelijk worden wat de mate is 
waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar met een aangepaste pedagogische aanpak 
van de leerkracht lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het reguliere lesprogramma te volgen. Is dit het geval -> geen 
probleem.
Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt drie worden genoemd.

3. Past het kind niet in één van de drie niveaugroepen, maar moet een eigen leerlijn in worden ingezet, dan wordt gekeken of we 
tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken hierbij naar het kind en de context van de groep waarin het 
kind evt. geplaatst kan worden. 
Overige zaken die bij de afweging worden betrokken: 
o  Groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. 
o  Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd. 
o  Aantal leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een zeer intensief arrangement per groep. 
o  In hoeverre het onderwijsaanbod voor andere leerlingen wordt belemmerd door de gedragsproblematiek van het kind.
o De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp van de ouders van het kind (pre-teaching, herhaling, evt. ophalen van school, 
begeleiden bij excursies).
0 De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen en/of de leerkracht wordt gewaarborgd.

4. Bij comorbiditeit is er sprake van meervoudige problematiek (bijvoorbeeld dyslexie + ADHD). In geval van comorbiditeit is het van 
belang extra middelen en ‘handen’ te organiseren om het kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Is dit niet mogelijk dan kan het 
kind niet geplaatst worden. 
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Uitgangspunt: het belang van alle kinderen staat voorop!

Voor alle leerlingen van De Tandem waarbij medicatie op school toegediend moet worden, moeten ouders een medische verklaring 
invullen. 

Alle acties, die met betrekking tot een leerling gevoerd worden, gaan altijd in overleg met ouders

Onze ambitie met betrekking tot de zorgstructuur
Het team streeft ernaar om alle leerlingen een zo ruim mogelijk passend aanbod te bieden passend binnen de groep. Ons doel is zoveel 
mogelijk leerlingen op een goede passende manier binnen onze school op te vangen. Omdat niet alle ondersteuning te realiseren is 
binnen onze school staat beschreven wat de grenzen van onze mogelijkheden zijn. Er is ook expertise, die we halen bij externen zoals de 
wijkcoach, logopedie, de OPOA-orthopedagoog, deskundige op het gebied van de motorische ontwikkeingmotorische remedial 
teaching.
Het is onze ambitie om in het kader van duidelijkheid naar ouders over onze zorgroute een flyer te ontwerpen, zodat ouders een indruk 
hebben wat zij kunnen verwachten van bepaalde gesprekken en wie daarbij aanwezig kunnen zijn.

Onze ambities op het gebied van kwaliteitscultuur
-Door de periode plannen rekenen, spelling en begrijpend lezen plannen de leerkrachten voor de leerlingen de passende leerstof in.
-De werkdocumenten van de leerkracht zijn o.a. : periodeplannen voor de vakken (begrijpend) lezen, rekenen en spelling. Voor 
leerlingen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben wordt het groeidocument opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt 
opgesteld voor kinderen met een eigen leerlijn op minimaal twee vakgebeiden. De leerkracht vult dit zelfstandig in, houdt het document 
bij en draagt het over aan de volgende leerkracht, welke het daarna cyclisch bij houdt.
-De gedragsverwachtingen binnen de zorgroute passend onderwijs zijn bekend en worden op alle niveaus binnen De Tandem 
gehanteerd en onderhouden.
-We zien dat onze leerkrachten zelfverzekerd vanuit de vakinhoud en leerlijnen werken met hun groep. 
-Als team en individuen volgen wij scholing waar door wij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
-De collega's schromen niet om de specialisten binnen het team op hun vakgebied te bevragen en kennis te delen. Deze nieuwe kennis 
wordt waar mogelijk toegepast. 
-Hierdoor groeit het Tandemteam naar een resultaat verantwoordelijk team. (Zie schoolzelfevaluatie 2019)

Onze ambities op het gebied van de kwaliteitszorg.
Het HGW en OGW denken is geborgd. Hierbij leggen we in toenemende mate het accent op de PDSA-cyclus. Waarbij de S staat voor 
evalueren, analiseren , goed doordenken van de betekenis voor het toekomstig handelen.
Door het door ontwikkelen van het werken vanuit de periodeplanningen rekenen, spelling en begrijpend lezen krijgen leerkrachten de 
instrumenten in handen om voor iedere groep leerlingen de leerstof en vaardigheden, te kunnen plannen en vervolgens uit te voeren.
Het ontwikkelingsprofiel en het groeidocument zijn werkdocumenten van de leerkracht
De gedragsverwachtingen binnen de zorgroute uit passend onderwijs zijn bekend en worden gehanteerd.

Het is onze ambitie om samen te werken met ouders
In het kader van duidelijkheid naar ouders over onze zorgroute ontwerpen wij een flyer, zodat ouders een indruk hebben wat zij kunnen 
verwachten van bepaalde gesprekken, hun eigen rol en wie daarbij aanwezig kunnen zijn.
Het ontwikkelen van een kwaliteitskaart oudercommunicatie . Voor ouders en medewerkers wordt deze kaart inzichtelijk, overzichtelijk 
en hanteerbaar.
Het team communiceert op een positief kritische wijze vanuit verbinding met ouders.
Het instellen van een klankbordgroep ouders, om zo mee te praten over ons beleid, om te evalueren en nieuw beleid op te zetten. 
Met elkaar na te denken over het betrekken van ouders als het in een groep niet prettig werkt. Voor ons ligt de vraag: Is hier een vast 
protocol voor te bedenken of moeten we dit per groep en situatie blijven bekijken?

Voor de jaarplanning 2019 en de ambities periode 2019-2023 verwijzen wij naar ons schoolplan, 
dat jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld zal worden.

1  Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed  
     samen met het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. 
2  De standaarden basiszorg uit het referentiekader en die van de kwaliteitszorg volgens inspectienormen zijn als vanzelf ook een basisnorm.
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De Tandem heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en 
leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. Binnen deze 
werkwijze staan planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun 
ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats vinden als snel en direct gehandeld 
moet worden.

B. Ondersteuningsstructuur volgens Samenwerkingsverband Twente Noord:

Het SOT werkt multidisciplinair, volgens de methodiek van handelingsgericht integraal arrangeren (HIA). Bij het SOT overleg kunnen 
zowel deskundigen uit De Tandem, het bestuur als het SWV aansluiten. Vanuit uit schoolbestuur neemt een gedragswetenschapper 
deel aan het SOT. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, 
schoolarts, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar of wijkagent.De Tandem maakt hierdoor effectief gebruik van adviezen van 
externe partners. Binnen het SOT overleg kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en 
besluiten over hun kind. 
Voorafgaand aan een SOT kan een observatie plaats vinden. Deze observatie is bedoeld als onderzoek om de onderwijsbehoeften van 
de leerling in kaart te brengen. De observatie kan bijvoorbeeld plaats vinden door een medewerker van het Expertise en Dienstenteam 
van het SWV of door een gedragswetenschapper. Bij de terugrapportage van de observatie in het SOT worden ouders uitgenodigd.

Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding is een 
aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor De Tandem. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met het SOT en ouders te 
onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden.
De Tandem wordt ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team bestaat uit 
schoolcoaches met diverse  specialismen. Het E&&D biedt naast consultaties ook onderwijsarrangementen. Indien het E&D een 
onderwijsarrangement aanbiedt bij  een leerling, is de leerling besproken in het SOT en zijn ouders betrokken. Het 
Onderwijsarrangement leidt tot een Ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dit OPP wordt besproken met ouders en door hen 
mede ondertekend.

De Tandem beschikt over een intern ondersteuningsteam. Dit interne SOT bestaat uit de intern begeleider met de leerkracht eventueel 
aangevuld door interne specialisten, directie en ouders. Het interne SOT werkt  HGW.  Ook het interne SOT werkt op basis van een 
jaarplanning; met ruimte voor onvoorziene gesprekken. We willen dat alle collega's op de hoogte zijn van alle mogelijke participanten 
van het SOT.

Aanvullende opmerkingen bij de ondersteuningsstructuur van De Tandem: 
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Gewichten:

Deelname:

Leerlingaantal:

D. Telgegevens

Schooljaar Gewicht 0,0 Gewicht 0,3 Gewicht 1,2

2020-2021 0 0 0

2019-2020 0 0 0

2018-2019 173 8 2

Schooljaar SBO SO

2020-2021 1,21% 1,21%

2019-2020 0,60% 1,80%

2018-2019 1,09% 2,19%

Schooljaar Totaal aantal leerlingen

2020-2021 165

2019-2020 167

2018-2019 183

E. Bekostiging en besteding

Aard/Motivatie van besteding:
ter ondersteuning van een gehandicapte leerling 
door een onderwijsassistent.

Middelen voor zware zorg: € 26.500,00

Aard/Motivatie van besteding:
-Deze middelen zijn ingezet voor de uren 
interne begeleiding
en de inzet tijdens de SOT

Middelen voor lichte zorg: € 22.000,00

F. Toelichting of algemene opmerkingen schoolondersteuningsprofiel

De Tandem heeft de volgende aanvullende opmerkingen of toelichting t.a.v. dit SOP:


