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Voorwoord 
 

Op De Blauwe Lijn wordt thematisch, samenhangend en adaptief onderwijs aan de leerlingen aangeboden.  

In dit Passende Ondersteuningsplan wordt beschreven hoe De Blauwe Lijn vormgeeft aan een (zorg) structuur waarbij 
alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen 

doorlopen. Ons samenhangende adaptieve onderwijs programma is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Wij maken gebruik van leerlingvolgsystemen, wij kijken naar de (toets)resultaten en zetten dit af tegen het 

leerrendement van de leerlingen zelf (de vaardigheidsgroei staat centraal) en vergelijken dit met de gemiddelde groei van 

de groep.  

Dit plan beschrijft vooral de ondersteuningsroute die wij volgen en wie daarbij betrokken zijn. Hoe wij het planmatig 

werken cyclisch inrichten en dit systematisch analyseren en evalueren, waarbij wij ervoor zorgen dat onze leerlingen 
passend onderwijs op maat, passend op de doelgroep krijgen, staat beschreven in onze drie onderwijsplannen:  

 

Taal, Rekenen & de Wereld groep 1-2, 

Taal & de Wereld groep 3-8 en 

Rekenen groep 3-8, 

 

waardoor wij vanaf schooljaar 2017-2018 groepsplanloos kunnen werken met betekenisvolle afspraken binnen de school: 

hiermee kunnen wij leerling, groeps- en schoolbesprekingen organiseren. Door  groepsplanloos te werken zoomen wij uit 
van het leerling, naar groeps- en naar schoolniveau  door te focussen op tussentijdse en halfjaarlijkse interventies. Zo 

zorgen wij ervoor dat het groepsbeleid rechtstreeks wordt verbonden met ons schoolbeleid: op De Blauwe Lijn wordt 
thematisch, samenhangend en adaptief onderwijs aan alle leerlingen aangeboden. 

Dit plan geeft weer hoe De Blauwe Lijn de activiteiten rondom de specifieke ondersteuning heeft georganiseerd, het geeft 

aan hoe de lijnen binnen de school lopen met betrekking tot het volgen van de ondersteuningsroute als het gaat om 
leerlingen met specifieke (zorg) ondersteuningsbehoeften. Dit zorgt ervoor dat wij binnen ons team afspraken hebben 

gemaakt rondom deze specifieke ondersteuning en welke intensivering (activiteiten) daarbij nodig zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat er meer eenheid is wat betreft toetsing, registratie en het intensieve(re) aanbod afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

Dit document is een dynamisch document. De ontwikkelingen landelijk, binnen het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Amsterdam Diemen voor de regio Amsterdam Zuidoost en op schoolniveau hebben invloed op ons 

ondersteuningsbeleid. Dit passende ondersteuningsplan zal daarom jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld.  
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Het uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen en hoe wij de ondersteuning op onze school vormgeven zijn altijd de 

leerlingen. De Blauwe Lijn ziet het als de belangrijkste taak de leerlingen een goede basis mee te geven voor de 

toekomst. Wij streven naar een optimale ontwikkeling van alle leerlingen zowel op cognitief als op sociaal- emotioneel 

gebied. Wij kijken wat betreft de ontwikkeling van onze leerlingen dan ook steeds naar de vraag: “Wat hebben deze 

leerlingen nodig en hoe kunnen wij ze dat zoveel mogelijk bieden?” Wij willen binnen ons onderwijs goed nagaan wat de 

kwaliteit is van het geboden onderwijs: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? Daarnaast is de school 

een veilige plek voor leerlingen en leerkrachten, waar een prettig leef- en leerklimaat heerst. 
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Vier niveaus van ondersteuning  
 

De Blauwe Lijn maakt gebruik van vier niveaus van de ondersteuning binnen de cyclus van het 

handelingsgericht/opbrengstgericht werken.  

Vier niveaus van ondersteuning (cyclus HGW/OGW): 

1. Ondersteuning leerling niveau; de leerkracht bespreekt voorafgaand aan de toets periode de vorige resultaten 

met de leerlingen; nieuwe doelen worden opgesteld; na de toetsen wordt bekeken of de gestelde doelen zijn 

gehaald 

2. Om de 3 weken worden door de IB’er klassenbezoeken afgelegd, daaraan gekoppeld wordt er een 

leerlingbespreking gehouden.  

3. 2x in het jaar vindt een tussenmeting plaats aan de hand van data analyses (van de leerlingen met niveau V en 

IV) in oktober en in april  

4. Ondersteuning op schoolniveau; uit de gegevens van het LVS, die groep overstijgend zijn selecteert de directeur 

samen met de interne begeleider de zwakke punten in het onderwijs. 2x per jaar vindt er een data analyse 

middels een schoolbespreking plaats, in februari en in juni (na het afronden van de Cito periode). 

Voor deze analyses van de midden- of eindtoetsen maken wij (per periode, I of II) gebruik van het leerlingvolgsysteem 

(LOVS) om de (vaardigheids)groei van al onze leerlingen systematisch te kunnen analyseren en te evalueren, waarbij 

telkens de vraag naar boven komt of de betreffende leerlingen hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod. We gaan 

uit van het leerrendement van de leerling zelf, hoe hij/zij is gegroeid, afgezet tegen het groepsgemiddelde. Deze 

gegevens leggen wij vast in groepsoverzichten. 

Hoe wij bovenstaande, het planmatig cyclisch werken inrichten met het systematisch analyseren en evalueren, waarbij wij 

ervoor zorgen dat onze leerlingen passend onderwijs op maat, passend op de doelgroep krijgen, staat beschreven in onze 

drie onderwijsplannen:  

Taal, Rekenen & de Wereld groep 1-2, 

Taal & de Wereld groep 3-8 en 

Rekenen groep 3-8, 

waardoor wij vanaf schooljaar 2017-2018 groepsplanloos kunnen werken met betekenisvolle afspraken binnen de school: 

hiermee kunnen wij leerling, groeps- en schoolbesprekingen organiseren. Door  groepsplanloos te werken zoomen wij uit 

van het leerling, naar groeps- en naar schoolniveau  door te focussen op tussentijdse en halfjaarlijkse interventies. Zo 

zorgen wij ervoor dat het groepsbeleid rechtstreeks wordt verbonden met ons schoolbeleid: op De Blauwe Lijn wordt 

thematisch, samenhangend en adaptief onderwijs aan alle leerlingen aangeboden. 

Analyses uitgaande van het leerrendement & aanbod adaptief 

onderwijsprogramma 
 

Voor de analyses van de midden- en eindtoetsen maken wij gebruik van de uitdraai van het LOVS om de 

vaardigheidsgroei van al onze leerlingen systematisch te kunnen analyseren en evalueren waarbij telkens de vraag naar 

boven komt of de betreffende leerlingen hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod.  

Gezien onze leerlingpopulatie (breed en divers) hebben wij bijbehorende onderwijsbehoeften goed in beeld: ons 

samenhangende adaptieve onderwijsprogramma is hierop afgestemd, rekening houdend met de kerndoelen en 

referentieniveaus taal & rekenen.  
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Didactisch handelen & differentiatie 
 

Kennis, vaardigheden en leerinhouden van de vakgebieden die worden aangeboden worden onderwezen.  In de praktijk 

vertaalt zich dit naar hoe de invulling doelgericht en effectief gegeven wordt in de lessen, zodat de leerlingen op de 

meeste efficiënte wijze iets leren. Alle lessen hebben in principe dezelfde opbouw in vier stappen: belangstelling 

aanspreken, centrale activiteit, zelfstandige verwerking en evaluatie (het navragen van het geleerde). Dit gaat volgens de 

stappen van het convergente directe instructie lesmodel (ADI): (terugblik) voorkennis ophalen, oriëntatiefase met 

les/leerdoel, belang van de stof en uitspreken van succescriteria, uitleg/instructiefase en begeleide inoefening, 

zelfstandige verwerking, terugblik en feedback (gedurende alle fases). Daarnaast wordt differgent gewerkt, afgestemd op 

specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die extra intensieve ondersteuning nodig hebben, met aparte 

instructiegroepjes.   

De leerlingen op De Blauwe Lijn krijgen passend onderwijs op maat, passend op de doelgroep. Dit betekent dat wij met 

het team, samen met de leerling (en in samenspraak met de ouders) zorgen dat zij een aanbod krijgen afgestemd op hun 

onderwijsbehoeften. Hoe dit wordt georganiseerd hangt af van het vakgebied, er wordt bijvoorbeeld groepsdoorbrekend 

rekenen gegeven op drie niveaus (*, ** en ***), ook op het gebied van taal, maar vanaf groep 5 en 6 wordt het 

adaptieve onderwijs in samenhang aangeboden op zes niveaus, waarbij rekening gehouden wordt met de 

onderwijsbehoefte van iedere leerling.  

De (Cito) toetsen worden vervolgens adaptief afgenomen waarbij de vaardigheidsgroei van de leerlingen centraal staat. 

De volgende differentiatie aanpakken worden in de basis op de Blauwe Lijn gehanteerd: 

 de (extra) intensieve aanpak: het gaat hier om leerlingen met minder bagage, zij hebben behoefte aan meer 

ondersteuning. Tijdens de les en de zelfstandige verwerking worden er aanpassingen gedaan voor deze 
leerlingen. Zij krijgen in kleinere stappen hetzelfde leerdoel aangeleerd. Of door middel van vertragen: subdoelen 

of andere elementen worden toegevoegd. Dat betekent minder/ander werk, maar wel wordt er gewerkt aan één 

duidelijk doel. Deze genoemde groep kinderen krijgen in een aparte groep (adaptief) de ondersteuning /instructie 
die zij nodig hebben.  

 De basisaanpak: het gaat hierbij om leerlingen met gemiddelde- tot iets meer bagage. Zij kunnen het 
basisaanbod aan. Er is in principe geen sprake van een specifieke onderwijsbehoefte. De basisplus aanpak: het 

gaat hier om de sterkere leerlingen die behoefte hebben aan (iets) meer verrijking.   

 Dan is er nog de verrijkte aanpak: deze leerlingen hebben meer of zelfs nog extra plus bagage. Zij krijgen 

verrijkte/gevarieerde (taal/reken) lesstof op hun niveau of hoger.    

Specifieke ondersteuning op individueel niveau 
 

Binnen een groep zijn er soms leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die behalve het onderwijsaanbod dat op de 

hele groep gericht is, nog boven op het intensieve aanbod extra aandacht nodig hebben. Deze leerlingen worden met een 

signaal aangemerkt in het groepsoverzicht van het betreffende vakgebied/of gebieden. De leerkracht bespreekt dit met 

de IB’er bij de leerlingbespreking.  De leerkracht geeft hierbij zo specifiek mogelijk aan, welke belemmerende factoren 

zij/hij ziet, maar daarnaast worden ook stimulerende factoren opgemerkt die van belang zijn om te weten hoe de leerling 

het beste ondersteund kan worden.  

De stappen kunnen onder andere zijn: de leerling wordt besproken bij de leerlingbespreking, vervolgens in het MDO, het 

Multi Disciplinair Overleg (zorgbreedte overleg/ondersteuningsteam). Er kan een aanmelding richting het 

samenwerkingsverband gaan, er kan een observatie plaatsvinden, en/of een onderzoek gedaan worden. Er wordt altijd 

een afspraak met de ouder(s) gemaakt zo ook met de leerling (indien mogelijk) om te spreken over de te nemen stappen 

met wat daarbij nodig is. Intussen blijft de leerling deelnemen aan het intensieve groepsaanbod. Voor het nemen van een 

besluit om een leerling op een (specifiek) eigen programma te laten werken (voor één of meer vakgebieden) moet de 

leerling aan diverse voorwaarden voldoen. Dit wordt besproken in het MDO overleg.  
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Zorgniveaus  
 

Een leerling kan de volgende niveaus van zorg doorlopen:  

 Niveau 1: Algemene zorg in de groep; het onderwijs is aangepast aan het niveau van de leerling.  
 Niveau 2: Extra zorg door de leerkracht zelf en/ of adaptieve groepsondersteuning(in kleine groep) 

 Niveau 3: Leerlingbespreking en daaruit komende afspraken met betrekking tot extra intensivering  
 Niveau 4: Ondersteuningsoverleg (zorgbreedte overleg) 

 Niveau 5: Bovenschoolse zorg/ verwijzing 

Niveau 1: algemene zorg in de groep; het onderwijs is aangepast aan het niveau van de leerling 

De leerkracht geeft onderwijs volgens de rollen dei hem/haar zijn toebedeeld (taken, rollen & verantwoordelijkheden) en 

geeft les middels het Activerende Directe Instructiemodel. Dit houdt onder andere in dat de leerkracht zorgt voor: 

 Een positief werkklimaat 

 Effectief klassenmanagement en zich flexibel opstelt in de organisatie 

 Doelgerichte, effectieve gelaagde (gedifferentieerde) instructie voor alle leerlingen (zie onderwijsplannen).  

 Deskundig zijn m.b.t. (remediërende) methodes 

 Dat de vorderingen regelmatig geëvalueerd worden aan de hand van leerlingenwerk, diagnostische gesprekjes, 

methode gebonden toetsen en Cito/LOVS toetsen en noteert dit in de groepsoverzichten.  

 Dat de klassenadministratie nauwkeurig wordt bijgehouden in de onderwijsmap van de Blauwe Lijn. 

Bij dit alles wordt ervan uitgegaan dat de leerkracht degene is die verantwoordelijk is voor de ondersteuning in de groep 

voor alle leerlingen. Indien de ontwikkeling van de leerling daartoe aanleiding geeft, gaat de leerkracht over tot extra zorg 

(niveau 2).  

Niveau 2: extra zorg door de leerkracht zelf en/of adaptieve groepsondersteuning (in een kleine groep) 

Indien de leerkracht concludeert dat de leerling meer hulp nodig heeft, biedt de leerkracht in eerste instantie zelf extra 

zorg. Dit kan onder andere bestaan uit: 

 Verlengde doelgerichte effectieve instructie en verwerking (zie onderwijsplannen)  

 Extra feedback geven 

 Inzetten van extra pedagogische maatregelen/ didactische materialen (orthotheek) 

 De leerling wordt besproken waar nodig met IB’er- er voor advies/ideeën, de leerling wordt met een signaal 

aangemerkt in het groepsoverzicht 

 Een oudergesprek en kindgesprek vindt plaats om te komen tot een andere aanpak of oplossing. 

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor extra zorg: 

 Indien de leerling op een aantal momenten minder dan 80% vaardigheidsgroei laat zien op een methode 

gebonden toets 

 De leerling niet de gestelde vaardigheidsgroei laat zien op de adaptieve Cito-toets 

 Als gedrag en/of werkhouding daartoe aanleiding geeft 

Na de evaluatie zijn er drie mogelijkheden: 

1. Het leerling (of de leerlingen) heeft (hebben) van de hulp geprofiteerd en gaat (gaan) terug naar niveau 1 (kan 

dus weer “gewoon” meedraaien in de groep) 

2. Resultaat nog niet bereikt, maar leerling profiteert hier wel van, doorgaan met huidige aanpak  

3. Leerling profiteert niet tot nauwelijks van de begeleiding en stroomt door naar zorg niveau 3.  



 

 

Passend ondersteuningsplan de Blauwe Lijn 2017-2021 7  

Niveau 3: Leerlingbespreking en daar uitkomende afspraken 

Leerlingen worden 10 keer per jaar besproken tijdens de leerlingbespreking; daar kan onder andere uit komen: 

 Een didactisch onderzoek/observatie door de IB’er, met name gericht op “het afstemmen van het 

onderwijsaanbod, krijgt de leerling wel het juiste onderwijsaanbod aangeboden 

 Maken van een individueel handelingsplan voor in de groep, opgesteld door de leerkracht (naar aanleiding van 

bijv. categorieënanalyse van cito) met eventueel hulp van de IB’er; dit kan ook naar aanleiding van gedrag zijn 

(na een analyse van vragenlijsten van Hart en Ziel). 

 Periode van uitvoeren van het individuele handelingsplan, voor in principe maximaal 6-8 weken; de 

ondersteuning vindt plaats in de klas en/of extra instructiegroep buiten de klas 

 Ouders en de leerling worden op de hoogte gesteld van de afspraken met de IB’er over de extra ondersteuning 

die aan de leerling geboden wordt. Dit gebeurt door de leerkracht zelf 

 Ouders en leerling  zijn op de hoogte van de inhoud van het plan dat opgesteld is na de leerlingbespreking en 

ondertekenen samen het plan. 

De leerling wordt in de volgende leerlingbespreking geëvalueerd. Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Het leerling heeft geprofiteerd van de extra ondersteuning en gaat terug naar niveau 2 of 1; 

2. De hulp slaat aan en wordt nog een vastgestelde periode (maximaal 8 weken) voortgezet; 

3. Hulp slaat onvoldoende aan, na twee individuele interventies -> niveau 4 

Niveau 4: Multi Disciplinair Overleg (MDO) 

Indien er sprake is van multidisciplinaire problematiek wordt een leerling besproken in het zogenoemde MDO. Ouders en 

leerling als dit kan worden hierin zoveel mogelijk betrokken. Zij moeten daarnaast toestemming geven om de leerling te 

bespreken in het MDO. Eventueel kunnen er ook andere betrokkenen worden uitgenodigd zoals politie, school 

begeleidingsdienst (ABC) of gezinsvoogd van BJAA, Altra/Spirit of andere betrokken hulpverleningsinstanties. Er wordt 

een case manager aangesteld voor een leerling en de zorg rondom het leerling wordt goed op elkaar afgestemd. 

Vanuit het MDO kunnen de volgende afspraken volgen: 

 Handelingsadvies voor in de groep en/of buiten de groep (extra begeleiding) 

 Inschakelen van School Maatschappelijk Werk (SMW) door hulp aan ouders en leerling te bieden; 

 Einddoelen aanpassen, eigen programma in de klas, mits aan alle criteria is voldaan. 

 Onderzoek bij externe instanties  

 Adviseren van hulp bij externe instanties 

Ouders en leerling (als dit mogelijk is) worden vooraf door de Intern Begeleider op de hoogte gesteld en worden 

uitgenodigd om bij het overleg aanwezig te zijn. Na geboden hulp gaat de leerling terug naar niveau 3, 2 of 1. 

Niveau 5: Bovenschoolse ondersteuning, zorg/verwijzing 

De Blauwe Lijn helpt leerlingen zoveel mogelijk binnen de school. Toch kan het gebeuren dat er onvoldoende 

mogelijkheden op school zijn om de leerling optimaal te begeleiden en ontwikkelingskansen te bieden. De leerling wordt 

daarom aangemeld bij de onderwijsadviseur, waar een adviesvraag wordt ingediend of een verwijzing naar het speciaal 

basisonderwijs of REC- cluster 3 en 4 wordt aangevraagd. Voor cluster 1 en 2 kan bij de clusters de aanvraag 

rechtstreeks worden ingediend (cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen, cluster 2: auditief en communicatief 

gehandicapte leerlingen, dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraakproblemen, cluster 3: 

lichamelijk gehandicapte leerlingen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen en langdurig zieke leerlingen, 

cluster 4: leerlingen met ernstige ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische stoornissen).  Er kan ook nog een beroep 

gedaan worden op het adviesloket Zuidoost. Zij geven handelingsadviezen aan de intern begeleider over verwijzingen, 

hulpverlening voor leerlingen en de sociale kaart. Ook kunnen er bij het Adviesloket arrangementen aangevraagd worden. 
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Dit kunnen extra middelen of extra personele ondersteuning binnen de school zijn. Wanneer de beschikking wordt 

gegeven voor onderwijs op een andere school, ondersteunt De Blauwe Lijn de ouders bij het vinden van een passende 

school voor de leerling. De ouders zelf, melden de  leerling aan op de nieuwe school.  

 

Routemap Passend Onderwijs 
 

Op de volgende pagina’s  staat beschreven hoe de route met betrekking tot de (extra) ondersteuning gaat en hoe deze 

gevolgd wordt. Wij volgen hiervoor de routemap Passend Onderwijs (zuidoost/ppoozo.nl). 
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MRT 

Motorische Remedial Teaching (MRT) 

MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt 
zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. Voor de cognitieve vakken, met name voor lezen en 

rekenen, hebben wij  de extra hulp die we kunnen geven beschreven in de vorige hoofdstukken. Als kinderen in de 

klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remediëren, maar op het gebied van de motoriek 
biedt De Blauwe Lijn ook extra zorg. 

Welk kind komt voor MRT in aanmerking?   

MRT is een vorm van zorgverbreding. Als algemene zorg-verbredende maatregelen, zoals extra zorg in de les 
bewegingsonderwijs en bij het spelen op het schoolplein, te weinig effect hebben gehad, kan gekozen worden voor een 

vorm waarin extra onderwijstijd wordt besteed aan deze kinderen. Er wordt extra lestijd gecreëerd om deze kinderen te 
helpen in hun bewegingsontwikkeling. 

De signalering kan op 2 wijzen plaatsvinden:   

1. Met behulp van een observatie- en registratiemethode (leerlingvolgsysteem)  

2. Naar aanleiding van observaties waaruit blijkt dat het kind niet kan meekomen of last heeft van zijn onvermogen.  
Voor de duidelijkheid: elke leerling dat voor MRT in aanmerking komt is anders en wij bekijken dit ook per leerling. Ook 

hier gaat het om behoeften van de leerling, dus wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.  

Schoolplein 

Kinderen met een bewegingsachterstand bewegen meestal weinig op het schoolplein. De motorische en sociale 

problemen worden hierdoor vergoot. Er liggen op het schoolplein grote kansen voor kwetsbare kinderen.  

Doelstellingen van MRT   

De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen 

bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het 

succesvol  deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal. 

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maanden tot een half jaar, kunnen de volgende zijn: 

 De leerling doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein  

 De leerling heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein 
 De leerling heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties  

 De leerling beweegt beter, makkelijker effectiever 

De resultaten van een periode MRT zijn vaak in de klas en thuis zichtbaar. 

Werkwijze op De Blauwe Lijn                                                                                                                                               

In zijn algemeen krijgen alle groepen op De Blauwe Lijn twee keer per week 50 minuten bewegingsonderwijs, gegeven 
door een bevoegde gymdocent. Behalve de leerlingen uit groep 5: zij krijgen een keer gym en een keer zwemles. De 

leerlingen uit groep 1-2 krijgen daarnaast nog drie keer per week bewegingsonderwijs in het speellokaal, gegeven door 

de eigen leerkracht. Er wordt tevens gewerkt met Jump-In. Dit is een programma van de Gemeente Amsterdam. De 
Blauwe Lijn werkt hierbij samen met de Sportservice van de Gemeente, het Stadsdeel en de GGD. Het doel is een 

gezonde levensstijl voor iedereen door het organiseren van extra sportactiviteiten onder school en in de Brede School.  
Daarnaast meet de GGD 1x per jaar de lengte en het gewicht van de kinderen.  
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MRT is een ruim begrip. worden.  Op de Blauwe lijn wordt er 1x per dag MRT gegeven. Zo is er de mogelijkheid om de 
kinderen die een bewegingsachterstand hebben extra begeleiding te bieden in een klein groepje gericht op de motoriek.   

Gezond Voedingsbeleid 

Gezond eten op school draagt bij aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Een voedingsbeleid maakt gezond eten en 
drinken op school makkelijker. Op de Blauwe Lijn wordt gewerkt met de volgende afspraken: 

We werken op school met de volgende afspraken:  

Bij het ‘tussendoortje’ wordt alleen een stukje fruit gegeten, wat groente of een (bruine)boterham;   

Als de leerlingen dorst hebben, wordt er water gedronken;   

Tussen de middag wordt er bruin brood, fruit en/of groente gegeten.   

Bij trakteren: in de klas trakteren wordt op één ding getrakteerd, dit hoeft niet groot te zijn. Als de leerlingen op een 

uitdeelzak (met meerdere dingen) trakteren, wordt daar één ding voor in de klas gekozen, de rest gaat mee naar huis.  

De Blauwe Lijn hecht het van belang om aandacht te besteden aan gezond eten onder schooltijd en thuis, bijv. door mee 
te doen aan schoolfruit en het geven van voorlichting aan ouders over gezonde voeding en gezond bewegen. 

 

Gedrag 
 

Op de Blauwe lijn werken we met de methode Kanjertraining aan gedrag, waarin de kinderen leren hoe met elkaar om 
te gaan met wat daarbij nodig is. Verder is er een Pestprotocol op school aanwezig. Om de orde, rust en ook de 

veiligheid op de Blauwe Lijn te kunnen garanderen zijn er meer afspraken en regels gemaakt. Deze regels en afspraken 

gelden zowel voor het personeel van de school als ook voor de leerlingen en hun ouders/ verzorgers op het binnen én 
buiten terrein van de school. Hiervoor is het Protocol ongewenst gedrag De Blauwe Lijn ontwikkeld. Er vindt nog 

een aanvulling plaats op het protocol met een bijlage ‘gedrag van leerkrachten’.   
 

Dit protocol treedt in werking wanneer er sprake is van (ernstig) grensoverschrijdend gedrag met onwerkbare situaties 
tot gevolg. Alvorens dit protocol in werking wordt gezet, is het van belang om eerst na te gaan hoe de onwerkbare 

situatie is ontstaan en dat er door alle betrokken personen gereflecteerd wordt op hun eigen handelen (denk b.v. aan 

vragen als: ‘‘Waar was de leerkracht toen het gebeurde?’’; ‘‘Had dit voorkomen kunnen worden?’’; ‘‘Wordt de 
Kanjertraining voldoende gegeven?’’; ‘‘Wat had je anders kunnen doen?’’. Denk hierbij ook aan de preventie, zoals:  ‘‘zijn 

de regels en afspraken duidelijk zichtbaar in de klas en op school?’’; ‘‘Wordt de betreffende leerling ‘gezien / gehoord’ in 
de klas / in school?’’    

 

Grensoverschrijdend gedrag dat onwerkbare situaties oplevert 
 

Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat er sprake is  van grensoverschrijdend gedrag waardoor een 
onwerkbare situatie ontstaat. 

Hieronder wordt verstaan:                                                                                                                            
• fysiek geweld gebruikt wordt naar anderen, verbale agressie, agressie naar goederen en voorwerpen, agressie 

naar zichzelf; 

• niet meer geluisterd wordt of wegloopt van degene die voor hem/haar verantwoordelijk is; 

• het werkklimaat in de groep dusdanig stoort, dat de groep eronder lijdt. 

                                                                                                                                                                            

De school stelt grenzen aan kinderen die zich niet aan de schoolregels houden.  Doel van de aanpak die kan volgen, is 
dat kinderen leren van hun vergissingen. Als een leerling zich niet aan de regels houdt waarschuwt de leerkracht de 

leerling. Hij benoemt het gedrag dat de leerling wel moet laten zien. Als de leerling daarna opnieuw een regel overtreedt 
volgt er een aanpak (met sancties) die worden uitgevoerd.   
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Taken , rollen & verantwoordelijkheden 
 

Wie is er verantwoordelijk voor wat? Wat is de verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders,  leerkrachten, intern 

begeleiders, directie en bestuur? Op school ligt de verantwoordelijkheid vooral bij degene die eigenaar is van een taak, 

een probleem of van de uitvoering van beleid. In een professionele organisatie weerspiegelt het feitelijke proces die 

verantwoordelijkheid. 

Naast hoe de Blauwe Lijn het planmatig werken in een cyclus van systematisch analyseren en evalueren organiseert, is er 
een duidelijke taakverdeling binnen de school en hoe wij deze ondersteuning inrichten van wezenlijk belang. De 

taakverdeling beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de leerling, ouders, de groepsleerkracht, de interne 
begeleider, de directeur en het bestuur. 

De leerling, ouders, leerkracht, intern begeleider, directeur en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen 

verantwoordelijkheid. Dragen van verantwoordelijkheid betekent ook dat er verantwoording moet worden afgelegd.  

 

Taken, rollen & verantwoordelijkheden van de leerling 

Het dragen van verantwoordelijkheid is het instaan voor het eigen handelen. Verantwoordelijkheidsgevoel is het 
bewustzijn dat je je plicht naar behoren uitvoert. Het is van belang dat leerlingen leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn 

voor hun eigen leerproces en voor hun eigen handelen. Het geven van verantwoordelijkheid zorgt voor motivatie en 

betrokkenheid.  

De school vindt het belangrijk dat leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken en dat een deel van de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht wordt gedelegeerd naar de leerling. In kleutergroepen zie je al dat leerlingen hun 

eigen werk zelf mogen plannen. Dat is de eerste stap op weg naar verantwoordelijkheid. Het kan nog verder gaan dan 

alleen het plannen van werk. De visie van de Blauwe Lijn hierover is dat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor hun 
eigen gedrag en het leren. De leerkrachten voeren daarom ook minimaal drie keer per jaar een gesprek met hun 

leerlingen. In dat gesprek staat het leren en het gedrag van de leerling centraal. Samen formuleren leerling en leerkracht 
doelen voor de komende volgende periode van negen weken. De leerling is er sterk bij betrokken. In de onderbouw gaat 

dat iets anders, omdat de kinderen nog erg jong zijn. Het leerlingvolgsysteem Kijk! Helpt hierbij om de leerlingen goed te 

kunnen volgen en monitoren. Naast dat de leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, leren zij ook 
verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en de (sociale) omgeving.  

Uitgangspunt is altijd het vertrouwen in de kracht van elke leerling. Omdat: 

‘Midden in die gekleurde wereld de school De Blauwe Lijn ligt, met kinderen uit de hele wereld. Als ze bij ons leren dat ze 
belangrijk zijn, zijn ze dat ook in de toekomst’ 

 

Taken, rollen & verantwoordelijkheden van de ouder (s)/ verzorger(s) 
 

Ouders vertrouwen hun kostbaarste ‘bezit’ aan de school toe: ‘hun kind’. Alleen al om deze reden nemen ouders een 

belangrijke plaats in het onderwijs. Ondanks het vertrouwen dat ouders in de school hebben, kunnen zij onzeker zijn als 

het gaat om hun kind en vooral als er sprake is van specifieke problematiek rondom leren of andere zorg. Ouders kunnen 
zich dan afvragen of de keuze van de school die zij gekozen hadden goed is, of hun kind zich wel gelukkig voelt, of de 

sfeer en het contact met de leerkracht prettig verloopt, of het pedagogisch klimaat wel in orde is, of het kind zich op 
school (evt. met de extra ondersteuning die wordt geboden) goed kan ontplooien en/of zij zelf mogen meedenken over 

het onderwijs van hun kind.  
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Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. Zodra het kind de school binnenstapt geven de ouders een deel van hun 
verantwoordelijke taak uit handen, terwijl zij wel eindverantwoordelijk blijven. Lesgeven is de belangrijkste taak van een 

school, maar dit gebeurt altijd in een pedagogische context. Leren zonder duidelijke afspraken is niet mogelijk. Hierover 
kan een spanningsveld ontstaan tussen school en ouders over de grens tussen leren in een pedagogische context en 

opvoeden.      

Ouders weten ook meer dan voeger over wat er zich in het onderwijs afspeelt. Leerlingresultaten zijn transparanter 
geworden door het leerlingvolgsysteem. De Blauwe Lijn voelt zich verplicht transparant en planmatig te werken, vooral 

als het gaat om een leerling met specifieke onderwijsbehoeften met een individueel handelingsplan, zodat ouders op de 
hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom hun kind. De Blauwe lijn heeft daarom ook het voornemen om dit schooljaar 

met het ouderportaal van ParnasSys te gaan werken, zodat ouders inzicht krijgen in wat er speelt rondom de ontwikkeling 

van hun kind op school.   

De volgende informatie is van belang als het gaat om een transparante samenwerking met de ouders:  

             Informatie gerelateerd aan de emotionele betrokkenheid van ouders. Bijvoorbeeld als een kind dyslectisch 

blijkt te zijn. Het kan zijn dat er dan sprake is van een acceptatieproces. Het is dan voor de school van belang om 

het leesprobleem wel bij de ouders aan te blijven kaarten, maar wel dient hierbij rekening gehouden te worden 
met het proces waar de ouders (nog) in kunnen zitten. Voorwaarden zijn hierbij: tijdig aankaarten, het probleem 

delen met de ouders en eerlijk & integer blijven. Opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken 
binnen de school. 

             Informatie gerelateerd aan de ontwikkeling van de leerling en het leerrendement. Bijvoorbeeld dat ouders 
het leerproces van hun kind ondersteunen. Het is natuurlijk fijn, dat ouders worden ingeschakeld om voor te 

lezen, maar wel is het van belang dat ouders een toelichting krijgen waarom dat nodig is. Ook hierbij zorgt de 

school ervoor dat ouders tijdig worden ingelicht en eerlijk te zijn als het gaat om extra hulp te bieden 
(bijvoorbeeld in het extra inoefenen van technisch lezen) wat hun kind ten goede komt.    

           Informatie gerelateerd aan de zakelijke relatie tussen school en ouders. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
ouderbijdrage. Er kan frictie ontstaan tussen school en ouders over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook hier gaat het 

over tijdig informeren. Of het nu gaat om de hoogte van de ouderbijdrage (en waarvoor de bijdrage dient), over 

een uitnodiging voor een informatieavond of het tien minuten gesprek 

Participeren, betrokken of verantwoordelijk 

Ouderbetrokkenheid is meer dan participeren. Als ouders meedoen met activiteiten, of hand- en spandiensten verrichten 

op school, dan spreek je van ouderparticipatie.  Een meer formele vorm van ouderparticipatie is wanneer ouders zitting 
hebben in de medezeggenschapsraad (GMR/MR). Ouderparticipatie gebeurt vooral op school en heeft in principe geen 

invloed op de schoolontwikkeling van kinderen, maar wordt door leerlingen, leerkrachten en ouders wel vaak als plezierig 
ervaren.  

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor 

de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dit houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
hun kind, bij de school en de leerkracht. De ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen 

voorwaarden voor bijvoorbeeld het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Dit gebeurt in 

samenspraak met de school. Niet ouderparticipatie op school, maar ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage 
aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen (Cijvat & Voskens, 2008). Daarom is ouderbetrokkenheid van groot 

belang voor de school.  

Ouderverantwoordelijkheid neemt af naarmate het kind ouder wordt en steeds meer op eigen benen komt te staan, maar 
daar is pas sprake van in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ouderbetrokkenheid blijft echter 

altijd bestaan, ongeacht de leeftijd van ouders en kinderen.  

Ieder kind, elke leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! En ‘goed samenwerken’ met 
ouders omvat veel meer dan alleen maar goed communiceren met ouders. Het gaat over transparant zijn, tijdig ouders 

informeren, eerlijk & integer blijven.  
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Taken, rollen & verantwoordelijkheden van de leerkracht 
 

De hoofdtaak bestaat voor een leerkracht uit lesgeven aan de groep, maar de lessen zullen wel voorbereid moeten 
worden, thuis of op school. Het soort lessen dat wordt gegeven verschilt per groep. In de onderbouw groepen, groep 1-2,  
worden de leerlingen spelenderwijs begeleid in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen en de wereld 

oriënterende en creatieve vakgebieden, maar ook worden de leerlingen begeleid bij hun sociaal-emotionele, en 
motorische ontwikkeling. Vanaf groep 3 worden de leerlingen verder begeleid op het gebied schrijven, taal & en lezen, 

rekenen, plus alle wereldoriënterende vakken, gymnastiek en de creatieve vakken.  

De leerkracht is behalve kennisoverdrager ook een pedagoog; de kinderen worden begeleid in hun persoonlijke 

ontwikkeling. Een van deze taken is ook het observeren van het gedrag van de leerlingen, daar kunnen bepaalde 
interventies op volgen die met de Intern Begeleider wordt besproken en de ouders. Daarnaast bewaart de leerkracht de 

orde in de groep en zullen leerlingen soms gecorrigeerd moeten worden. En er wordt een beroep op de leerkracht  
gedaan bij het organiseren van feesten, sport- en spelactiviteiten, schoolkampen en themaweken, of andere extra taken 

ten behoeve van wat de school nodig heeft. Verder worden er op school (vakinhoudelijke en/of visie) vergaderingen 

georganiseerd, waar de leerkrachten, de intern begeleider, de directeur en andere betrokkenen bij aanwezig kunnen zijn.  

Verder onderhoudt de leerkracht, al dan niet samen met de Intern begeleider, de contacten met de ouder(s)/verzorger(s) 
van de kinderen. Voor kleine vragen kunnen de ouders bij de leerkracht terecht na schooltijd. Tijdens de zogenaamde 

tien minutengesprekken, wordt uitgebreider de voortgang van het kind besproken. 

Hieronder de belangrijkste rollen, wat betreft de hoofdtaak van de leerkracht, op een rij: 

 De leerkracht als gastheer/vrouw: de dag en de les starten. 

Dit is een essentiële rol van de leerkracht, omdat het hier gaat om het contact maken met de leerlingen. Als 

gastheer/vrouw komt de leerkracht tegemoet aan de psychologische basisbehoefte van de leerling. Dat contact is er 

vooral aan het begin van elke schooldag, als de leerlingen het lokaal binnenkomen én aan het begin van elke les. De 
essentie van de rol van gastheer/vrouw is een goede relatie met de leerlingen op te bouwen en er voor te zorgen dat de 

leerlingen zich gezien en gekend voelen.  

 De leerkracht als presentator: aandacht vragen 

Naast het contact maken met de leerlingen is het van belang dat er op bepaalde momenten de aandacht van de 

leerlingen wordt gevangen en vastgehouden wordt. Dit kan aan het begin zijn van de les, maar ook wanneer er 
bijvoorbeeld na een groepsopdracht of zelfstandig werken de aandacht van de leerlingen opnieuw nodig is. Als 

presentator zorgt de leerkracht ervoor dat de leerlingen hun aandacht volledig op de leerkracht richten en ook naar 

hem/haar luisteren.  De essentie van de rol van presentator is dat de aandacht naar de leerkracht zelf en op de doelen 
van de les gericht zijn. 

 

 De leerkracht als didacticus: instructie geven 

In de rol van didacticus brengt de leerkracht de leerstof over op de leerlingen, dat is de primaire functie van de 

leerkracht. De didacticus weet zijn/haar leerlingen te motiveren, maar ook wordt er adequate en doelgerichte instructie 

gegeven. De didacticus is in staat om het leerproces van leerlingen individueel en als groep te sturen en te begeleiden. 
De kern van de rol van de didacticus is dat de leerstof op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden (bijvoorbeeld 

visueel en verbaal), de juiste vragen worden gesteld en er feedback wordt gegeven op de antwoorden van de leerlingen. 
De rol van didacticus heeft allerlei variaties, verdiepingen en aanvullingen. Daarbij komt bijvoorbeeld ook het  

differentiëren in de les aan de orde of het inzetten van activerende werkvormen.  
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      De leerkracht als pedagoog: een veilig leerklimaat creëren  

Als pedagoog zorgt de leerkracht ervoor dat er in de les een veilig leerklimaat heerst. Dit hangt niet af van een specifieke 

fase van de les, maar is van belang gedurende de hele dag.  Als het gaat om differentiatie is de rol van de pedagoog van 
groot belang. Verder: de les is duidelijk en voorspelbaar. Ook wordt aangegeven welke regels gelden in de klas, 

leerlingen kunnen worden gecorrigeerd, er wordt positieve feedback gegeven en de leerkracht reageert met behoud van 
de relatie. Leerlingen worden persoonlijk aangesproken op hun gedrag. In de rol van pedagoog komt de leerkracht 

tegemoet aan de emotionele en sociale behoeften van leerlingen. De essentie is: duidelijkheid en voorspelbaarheid. En 

het uitganspunt is dat de leerkracht, in de basisrol van pedagoog, aanstuurt op de gang van zaken in de klas. Maar ook 
worden de leerlingen zelf hier medeverantwoordelijk voor gemaakt. Dus niet alleen de leerkracht, maar ook leerlingen 

spreken elkaar aan op het naleven van de regels. 
 

 De leerkracht als afsluiter: de les en de dag afsluiten   

In de rol van de afsluiter reflecteert de leerkracht samen met de leerlingen op het proces en de inhoud (doel) van de les: 
Hierdoor worden leerlingen zich op een positieve manier bewust van hun leerproces en hun motivatie. Er zijn veel 

verschillende manieren om de les af te sluiten. Ook de rolverdeling bij de afsluiting tussen de leerkracht en de leerlingen 

kan verschillend zijn. En aan het eind van de dag wordt de dag afgesloten; er wordt afscheid genomen van de leerlingen 
en de leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen het lokaal rustig verlaten en netjes achterlaten.  De essentie van de rol 

van afsluiter is dat er samen met de leerlingen teruggekeken wordt op de les en dag: wat ze hebben geleerd en hoe ze 
dat hebben gedaan. 

           

 De leerkracht als coach: zorgen voor ondersteuning  

In de rol van de leercoach richt de leerkracht zich op het ondersteunen van leerlingen in hun leren en ontwikkeling. Het 

gaat vooral om het ontwikkelen van metacognitieve en affectieve vaardigheden bij de leerling, ofwel in bredere zin: de 

executieve functies. De leercoach geeft feedback, zet aan tot reflecteren en ondersteunt de ontwikkeling naar zelfstandig 
en vervolgens het zelfreflecterend leren. 

 

Taken, rollen & verantwoordelijkheden van de intern begeleider 
 

Coördinerende taken 

 Opstellen en bewaken van procedures voor planmatig werken binnen de school. 

 Onderhouden van het LVS en het bewaken van de leeropbrengsten. 

 Opstellen en bewaken van procedures en afspraken op het gebied van het leerlingvolgsysteem en het 

leerlingendossier. 

 Organiseren van team/bouwvergaderingen over pedagogisch/didactische onderwerpen. 

 Afstemming van hulpverlening door externen. 

 Toegankelijk maken van informatie naar collega’s. 

 Opstellen van de toets kalender en zorg dragen voor het naleven van het afnemen van toetsen volgens het toets 

protocol. 

 Draagt zorg voor een adequaat toets pakket in de school. 

 Beheer van de Orthotheek. 

 Zorg dragen voor de juiste afhandeling van de Kernprocedure en de toeleiding naar het VO. 

 Begeleidende en coachende taken 

 Ondersteunen bij verwerken/interpreteren van de toets gegevens. 

 Ondersteunen en adviseren bij gebruik van speciale hulpmiddelen. 
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 Adviseren en begeleiden bij problemen in gedrag en werkhouding. 

 Het voeren van leerling besprekingen met de leerkracht. 

 Het coachen van leerkrachten d.m.v. klassenconsultaties. 

 Ondersteunen en begeleiden bij analyseren toets gegevens (MGT & CITO-LVS). 

 Ondersteunen en begeleiden, waar nodig bij het werken met individuele  handelingsplannen. 

 Samen met leerkrachten gesprekken voeren met ouders en/of hulpverleners. 

 Bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten. 

Onderwijskundige taken 

 Afnemen van pedagogisch-didactische onderzoeken. 

 Doen van observaties in de klas (t.a.v. leerlingen en leerkrachtgedrag). 

 Signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten van het onderwijsaanbod. 

 Bijhouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van zorgstructuur. 

 Doen van voorstellen die leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 Maken van toets analyses op schoolniveau (in samenspraak met de directie). 

 Een bijdrage leveren aan het schoolplan wat betreft het onderdeel zorg. 

Deelname aan IB & directie overleg 

 Verslag doen van relevante zaken met betrekking tot leerlingenzorg. 

 Signaleren en ter sprake brengen van zaken die het functioneren van de school als organisatie ten 

goede kunnen komen. 

 Meedenken over nieuwe ontwikkelingen in de school. 

 Adviseren over beleidszaken, die de leerlingenzorg betreffen. 

Deelname aan overlegsituaties inzake leerlingenzorg/zorgstructuur 

 In voorkomende gevallen overleg over zorgleerlingen met de schoolcontactpersoon van 

onderwijsbegeleidingsdienst, ambulant begeleiders, speciale (basis)scholen, Samenwerkingsverband, 

schoolarts GGD, GGZ, Jeugdzorg, Permanente Commissie Leerlingenzorg. 

 Deelname aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) 

 

Taken , rollen & en verantwoordelijkheden van de directie 
 De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van de kwaliteitszorg op school-, groeps- 

en leerling niveau. 

 De directie zet de lijnen uit die nodig zijn om de kwaliteitszorg in de school in alle facetten vorm te 

geven.  

 Faciliteert door integraal management (personeel, financieel en onderwijskundig) de leerlingenzorg. 

 De directie zorgt voor goede schoolafspraken en voor de naleving ervan. 

 De directie voert functioneringsgesprekken. 

 De directie spreekt zo nodig zijn teamleden aan bij het in gebreke blijven van hun zorgtaak.  

 De directie laat zich informeren door alle bij de zorg betrokken personen. 

 De directie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bij de zorg betrokken personen. 

 De directie coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg. 

 De directie neemt besluiten m.b.t. de zorg. 

 De directie initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo mogelijk samen met de voor de zorg 

verantwoordelijke personen. 

 De directie heeft regelmatig overleg met de interne begeleider en andere voor de zorg verantwoordelijke 

personen binnen de school. 
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 De directie stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg. 

 De directie onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties. 

 De directie bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het schoolconcept en 

het schoolplan. 

 De directie houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties. 

 De directie legt verantwoording af aan het bevoegd gezag. 

 

Taken , rollen & verantwoordelijkheden van het Bestuur 
 

Het bestuur Sirius ziet het als haar verantwoordelijkheid om een duidelijke koers uit te zetten. Dit heeft geresulteerd in 

het meerjarenbeleidsplan (2015-2019), Koers 2020. Dit document beschrijft het einddoel van de route naar 2019.Dit plan 
bouwt voort op het eerdere plan (2011-2015), ook een ambitieus plan maar Sirius heeft de afgelopen jaren een flinke 

stap in de goede richting gezet. Sirius ziet het als haar taak dat de leerlingen van de scholen van Sirius goed onderwijs 
krijgen en dat de leerkrachten uitgerust zijn om hier vorm aan te geven.  

Sirius zit op koers, maar wil vooral ook de komende jaren op koers blijven. Zij ziet het als haar verantwoordelijkheid dat 

dit gaat lukken. Voor 2020 is het doel dat alle talenten van de leerlingen op de scholen optimaal benut worden. Sirius 
vindt het van belang dat kennis collectief gegenereerd en gedeeld wordt zowel op het niveau van de leerlingen en de 

medewerkers. De focus wordt hiermee steeds meer gelegd op de leerling zelf. De leerling staat centraal op de scholen, zo 
ook op de Blauwe Lijn. De leerkracht is onlosmakelijk verbonden aan deze leerling en daarom blijft professionalisering van 

de leerkrachten van groot belang. Uitgangspunt is het borgen van de kwaliteit van het primaire proces en om het 

afstemmen van meer kennis en inzicht over het aanbod op de ontwikkelbehoefte van de leerlingen, zoals het omgaan 
met minder- en meerbegaafdheid (Het Passende onderwijs).  

De missie van Sirius is leren is reizen naar je toekomst! Sirius is een ster die vroeger de zeelieden behulpzaam was om de 
goede richting te vinden. Dat doen onze scholen ook. Op de Siriusscholen ontmoeten we elkaar, maken we plezier en 

krijgen de kans om te leren en te ontdekken. Ons logo laat de verbinding zien van alle scholen. Hiermee geven wij aan 
dat er een collectieve ambitie is. Op een Siriusschool ben je op reis naar een betere toekomst.  

De visie van Sirius geeft aan wie we willen zijn en geeft de richting aan waar we naar toe willen.  
Sirius wil een aantrekkelijke aanbieder zijn van openbaar onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Openbaar onderwijs is 
namelijk meer dan het aanleren van taal- en rekenvaardigheden. Onze scholen vervullen ook een maatschappelijke 

opdracht. De Siriusscholen maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, dragen bij aan de 
integratie en stimuleren het democratisch burgerschap. Onze leerlingen hebben zeer diverse achtergronden en in het 

openbaar onderwijs leren kinderen van- en met elkaar, door het actief verkennen van hun culturele en 

levensbeschouwelijke achtergronden. Het brengt al deze verschillen bij elkaar en leert kinderen op basis van 
gelijkwaardigheid met elkaar in discussie te treden. Op de scholen van Sirius zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun 

achtergrond of religie. De openbare scholen van Sirius zijn ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. In onze 
scholen leren de leerlingen van elkaar door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en 

sociaaleconomische  achtergronden. Onze scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht en willen een bijdrage 

leveren aan de samenleving en de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. Het gaat dan over: wereldburgerschap, 
ecologisch bewustzijn, financiële educatie en gezondheid. 

 
Sirius onderschrijft de brede toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. Onze scholen staan open voor iedereen die 

uitgaat van gelijkwaardige samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Wij brengen verschillende opvattingen bij 
elkaar en onze leerlingen leren elkaar kennen op basis van gelijkwaardigheid. Op onze scholen ontmoeten leerlingen 

elkaar en leren ze naast de basisvaardigheden verdraagzaam en respectvol om te gaan met andere opvattingen, 

levensovertuigingen en culturen. Wij leren onze leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders 
denken en handelen kunnen leiden. 

 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit dat inzicht eigen opvattingen ontwikkelen. Als je weet wat anderen 

beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. 

 


