SOP Daltonschool De Waterkant 2020-2021

OBS DE WATERKANT
Wij geloven in de eigen kracht van ieder kind. Samen
met de ouders helpen we de kinderen zich te
ontwikkelen tot mensen zonder vrees. Daarvoor
zoeken we voortdurend naar de allerbest weg. Zo
leren we allemaal, iedere dag.

A. Contactgegevens school
Naam

Obs De Waterkant

Straat + huisnummer

Bilderdijkpark 18

Postcode en plaats

1052 SC Amsterdam

Brinnummer

20 VU

Telefoonnummer (algemeen)

0206120122

E-mailadres (algemeen)

info@dewaterkant.net

B. Onderwijskundig concept van de school
Beschrijving van de specifieke invloed van het onderwijsconcept op de ondersteuningsmogelijkheden, wanneer dit essentieel
of onderscheidend is.
NB! Je kunt dit hier beschrijven of je neemt hier een link op naar bv. schoolgids of schoolplan waarin dit staat vermeld.

Onderwijskundig concept
 Dalton
 Montessori
 IPC
 Ontwikkelingsgericht
 Jenaplan
 Vrije School / Antroposofisch
 Natuurlijk leren
 Anders nl.

X

Voor uitgebreide informatie over het Dalton concept op de Waterkant verwijzen wij u naar de website onder het kopje
‘Dalton’.
www.dewaterkant.net

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
De Waterkant wordt, samen met achttien andere scholen, bestuurd door Amsterdam West binnen de Ring, stichting voor
Openbaar onderwijs (AWBR). De Waterkant is een Openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is gelegen
in het stadsdeel West. De naam van de school duidt op de ligging van het schoolgebouw, op een kruispunt van een gracht en
een kanaal. Het schoolgebouw is vanaf 1986 in gebruik. Naast zestien leslokalen is er een speellokaal, een gymnastiekzaal en
een grote aula. Buiten de school ligt een ruim speelplein. De school grenst aan een speeltuin, een voetbalveld en het
Bilderdijkpark.
De scholen van AWBR hebben een eigen onderscheidend profiel en bieden verschillende onderwijsconcepten aan. De
Waterkant is een openbare basisschool voor daltononderwijs. De school staat open voor alle leerlingen die aangemeld
worden.
Vanuit de overheid heeft de school als taak onderwijs te bieden dat gericht is op:





Het bijdragen aan de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling;
Het ontwikkelen van creativiteit;
Het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden;
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

In de maatschappij is behoefte aan mensen die goed zijn opgeleid, sociaal goed ontwikkeld zijn en voldoende zelfvertrouwen
hebben om met veel plezier belangrijk werk in onze samenleving te doen. De Waterkant is een leer- en werkgemeenschap in
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het klein, een plaats om te oefenen in het opdoen van echte ervaringen. De Waterkant streeft naar optimale leerresultaten en
persoonlijke ontwikkeling. Het onderwijs op De Waterkant is gebaseerd op vertrouwen. We gaan ervan uit dat kinderen in
staat zijn keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Elke leerling wordt bij het leren
serieus genomen. De dalton-kernwaarden vrijheid & verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie,
effectiviteit en doelmatigheid zijn leidend in De Waterkant. 1
De missie van De Waterkant is:
 Een brede vorming: cognitief, creatief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel die bijdraagt aan een sterke
persoonsontwikkeling.
 Adaptief onderwijs dat leerlingen past, leerling uitnodigt tot creatief denken, doen en met (zelf)vertrouwen
uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.
 Horizonverruiming. Op een positieve manier leren omgaan met anderen, leren om te kiezen voor waarden en
normen die een prettig samenleven mogelijk maken. Zien en gezien worden in de wijk. In contact komen met de
wereld.
 Een veilige, rustige en geborgen sfeer, waarin kinderen, maar ook ouders participeren.
Leren vormt de kernactiviteit op de school. Kinderen zijn nieuwsgierig en de school speelt daarop in. In de huidige digitale tijd
gaan we ervan uit dat informatie altijd en overal voorhanden is. Wij vinden dat wij leerlingen moeten toerusten om tot
kenniscreatie te komen uit al deze losse stukjes informatie.











De Waterkant maakt gebruik van goede lesmethodes en leerlijnen en legt verbindingen tussen de verschillende
leerstofgebieden. De doorgaande leerlijnen van de leerstof in de school zijn helder beschreven.
We bieden een betekenisvol aanbod van de leerstof door middel van ‘leren in het echte leven’. Zo wordt
mondeling taalgebruik geoefend door bijvoorbeeld het aannemen van de schooltelefoon (telefoondienst), het
begeleiden van publiek bij een activiteit of meepraten over de school in de leerlingenraad en wijkraad
vreedzame school.
De Waterkant stimuleert de kinderen om te kiezen uit een aanbod van verschillende middelen, werkwijzen en
werkvormen. Kinderen leren om de leerdoelen te oefenen en deze te behalen. Leerlingen leren ook om zelf
leerdoelen te kiezen en deze binnen projecten en werkstukken uit te werken. Digitale middelen zoals software
en computers zijn een effectief en structureel onderdeel van het leren op school.
De didactiek is activerend en prikkelt de nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen.
De instructies zijn van hoge kwaliteit: De leerlingen weten wanneer en voor wie de instructies zijn gepland. De
instructies worden gegeven op drie niveaus of meer als leerlingen een eigen leerlijn hebben.
De leerlingen hebben eigenaarschap, regie en verantwoordelijkheid voor het bereiken van de leerdoelen.
'Alle leertijd is daltontijd', de schooltijd wordt volledig benut omdat de leerlingen altijd toegang hebben tot de
eigen taken en leerstof.
Verschillende externe partijen zijn betrokken bij schoolactiviteiten (waaronder structurele activiteiten op het
gebied van burgerschap, cultuur, verkeerslessen, natuuronderwijs, milieubewustzijn, sport en spel).

D. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
Wij geloven in de eigen kracht van ieder kind. Samen met de ouders helpen we de kinderen zich te ontwikkelen tot mensen
zonder vrees. Daarvoor zoeken we voortdurend naar de allerbest weg. Zo leren we allemaal, iedere dag.
In het kader van passend onderwijs zijn wij trots op de volgende kenmerken van onze school:
 Vanuit het daltonconcept helpen we kinderen het zelf te doen; dat doen wij met behulp van het uitgangspunt
“vrijheid in gebondenheid”.
 Kinderen leren zelf hun werk te plannen en te reflecteren op het behalen van leerdoelen.
 Kinderen kunnen werken op hun eigen niveau en hebben inzicht in dit niveau.
3












Dankzij het lesprogramma Vreedzame School is er iedere week aandacht voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. In dit programma spelen kinderen een belangrijke rol, bijvoorbeeld als leerling
mediator, via de leerlingen- wijkraad.
Voor kinderen die meer kunnen bestaat er een Denklab, kinderen krijgen verdiepende lessen buiten de school. In
de school is er een mini Denklab voor leerlingen van groep 4 t/m 7. Zij krijgen 1x in de week 1 uur extra
begeleiding. Er wordt voornamelijk aan projecten gewerkt. Ook zijn er onder meer pluslessen Engels voor de
leerlingen van groep 7 en 8. We streven ernaar om binnen de reguliere lessen taal en rekenen aandacht is voor
verdieping.
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bieden wij binnen de groep een aanbod op 3 niveaus (geel,
paars en grijs).
Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig buiten de groep. Wij bieden:
o Extra leeslessen (Ralfi, Connectlezen) voor leerlingen met leesachterstanden
o Extra handen in de klas (Leerkrachten in opleiding, stagiaires ROC, deels vrijwilligers) voor lezen,
automatiseren (tafels leren), etc.
o Extra ondersteuning rekenen n.a.v. een rekenonderzoek en OPP.
Ook het team leert iedere dag; vaak op een georganiseerde manier:
o Studiedagen
o Leerwerkgroepen
o Bezoek congressen en andere scholen
o Intercollegiale consultatie (bij elkaar in de klas kijken en leren van en aan elkaar)
o Intervisie
Op onze school is leren meer dan rekenen en taal alleen, met ook aandacht voor onder meer muziek en drama,
beeldende vorming, sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. Het uitgangspunt hierbij is een
brede talentontwikkeling van kinderen.

E. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar: 2013/ 2014
Speciaal basisonderwijs Niet bekend
Aantal leerlingen naar:
Speciaal onderwijs
vanwege
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)

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0
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Psychiatrische problematiek
en / of ernstige
gedragsproblematiek
(voorheen cluster 4)

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal 2013/ 2014
Leerlingen met een arrangement
vanwege:
Visuele beperkingen
(voorheen cluster 1)
Taalontwikkelingsstoornissen
en/ of auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)
Lichamelijke beperkingen,
zeer moeilijk lerende,
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

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1

2018/2019

2019/2020

1

2

1

1

1

0

2

1

3

1

1

5

2
1
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F. Basisondersteuning
Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie.
NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie.

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het
vierjaarlijks onderzoek is in 2017 uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Het AWBR-bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen. Samen met de scholen heeft het bestuur doelen afgesproken om het onderwijs te verbeteren. Iedere
school kan deze doelen invullen naar de situatie van de school zelf.
In schooljaar 2020-2021 krijgt De Waterkant een audit. ( Uitgesteld i.v.m. Corona, zou in maart 2020 plaatsvinden)
De leerkrachten op De Waterkant lukt het d.m.v. het daltononderwijs, het bieden van instructies op 3 niveaus en
de extra ondersteuning buiten de groep (lezen/rekenen) om de basisondersteuning te bieden.
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Niveau van basisondersteuning

(zelfbeoordeling school)

Huidige situatie

In
ontwikkeling,
beginfase

In ontwikkeling,
volop mee
bezig

In samenwerking met:

Niet van
toepassing

Nemen we mee
in schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

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

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

X

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

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

Inzet van
rekenspecialis
t PAB 20192020

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

AWBR
protocol
medisch
handelen

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

Studiedagen
met als
onderwerp
HGW worden in
het jaarplan
opgenomen.

X

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

X

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

X

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

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

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

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.

X
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G. Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Aandacht en tijd

Voorbeelden

Stimulerende factoren

Aanpassingen lift / toilet,
aparte ruimtes,
bereikbaarheid

Lift en traplift
Grote gemeenschappelijke
ruimte
Veel bewegingsruimte op de
gangen
Open schuifwanden, zicht op
leerlingen
Veel lichtinval

Werking lift is onbetrouwbaar
Minder geschikt voor slechtzienden

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



Beperkt extra ondersteuning voor
leerkrachten














Schoolomgeving

Leerling populatie

Belemmerende factoren

Buitenspeelmogelijkheden,
Verkeer rondom de school

Specifieke kenmerken
vanuit voedingsgebied,






Denklab
(bovenschools) 1x per
week
Mini denklab in de
school 1x per week
Ruimte voor Remedial
teaching
Onderwijsassistenten
/vrijwilligers
Extra activiteiten
gedurende schooltijd
Samenwerking met
aanbieders
buitenschoolse
activiteiten
Leerlingmediatoren
Leerlab op
woensdagmiddag voor
extra begeleiding
begrijpend lezen en
begrijpend rekenen
Structureel
ingeroosterde ouderen kindgesprekken
Relatief kleine groepen
(maximaal 27
leerlingen)

Veilige buitenspeelruimte
Veel buitenspeelruimte
Weinig verkeer vlak bij school
Mooie ligging van de school,
uitzicht op bomen en water
 Vlak bij meerdere aanbieder
van BSO’s
Populatie is afspiegeling van de
buurt

Drukke weg om bij school te komen
(schoolzone)
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taalachterstand, SES,
armoede
Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Specifieke inhoudelijke
teamontwikkeling,
scholing,
teamsamenstelling,
wisselingen

Specialisaties, (te
verwachten) uitval,
wisselingen)

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

Organisatie van extra
ondersteuning /
arrangementen,
bekostiging

Kinderen wonen bij elkaar in de
buurt, kunnen speelafspraken
maken.
 Enthousiast en relatief
jong team
 Veel mensen voelen zich
verantwoordelijk
 Lerend team
 Goede samenwerking in
het team, behulpzaam
 Meerdere master SEN
medewerkers
 Betrokken medewerkers
 Daltonvaardigheden/certificaat
 Focus op leren en
ontwikkelen
 Goede samenwerking met
wijkagent
 Vreedzame wijk initiatieven
 Leerlingen in wijkraad en als
wijkmediator
 Goede samenwerking met
speeltuinvereniging en
buitenschoolse opvang
 Samenwerking met het
verzorgingstehuis in de buurt
 Goed contact met de
overburen van de school
(sociale controle)






Anders

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

Onderwijs- en
klassenassistenten
Stagiaires (ook lio)
Losse interventies mogelijk op
individueel en groepsniveau
Samenwerking met Ouder –
Kind-Adviseur
Externe ondersteuning via
pre-ambulante begeleiding en
externe deskundigen

Het is landelijk gezien en ook in
Amsterdam lastig om
invalleerkrachten te krijgen. De
afgelopen jaren gelukkig nog geen
klassen naar huis hoeven sturen.

Door verhuizing van teamleden
heeft er verschillende wisselingen
plaatsgevonden.

Geen of nauwelijks samenwerking
met buurt scholen die niet binnen
ons bestuur (AWBR) vallen.

Afhankelijkheid van subsidiegevers
Samenwerking (externe) partners is
tijdsintensief

Vreedzame school (sociaal
emotioneel programma)

Werken volgens het 'Protocol leesproblemen en dyslexie' van het Expertise Centrum Nederlands
Voor dyslecten aanpassing tijdens toetsen (tijd, digitale afname)
Mogelijkheden voor extra onderwijs dyslecten (Ralfi lezen, Connect)
Gebruik van PAB (preventieve ambulante begeleiding vanuit SBO); PAB-er is een rekenexpert.
Doet onderzoek bij leerlingen met rekenproblemen, adviseert leerkracht en ondersteunt bij het
maken van handelingsplannen, neemt deel aan oudergesprekken, terugkoppeling van onderzoek
en vervolgafspraken.
Goede contacten met externe instanties die ons adviseren en ondersteunen
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Welke vaste
samenwerkingspartners
kent de school, wanneer
het gaat om leerlingen
met specifieke
onderwijsbehoeften?

Meerdere keuzes mogelijk















Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen
OKT / OKA
Leerplichtambtenaar
SamenDoen
VVE/Akros
SPO West
Jouz
Preventieve ambulante begeleiding (PAB Hasselbraam)
Wijkagent
Logopedische screening kleuter 1x per jaar
Samenwerking met diverse logopedisten
Zien in de klas onderwijsadviseur
VierTaal
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G. 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.
Planmatig werken: Het plannen van ons onderwijs doen we met behulp van Leeruniek. Analyses in Leeruniek kunnen we op
groeps- en individueel niveau maken. Parnassys dient als datasysteem. In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het
omzetten van analyses in planmatig handelen. Dit helpt ons in de onderwijssituatie gedifferentieerd te plannen/werken.
Hierin kunnen we ons nog meer ontwikkelen. Dit zal ons helpen bij het organiseren van een op maat gemaakte
weekplanning/weektaak.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan.
Handelingsgericht- en planmatig werken. (zie schoolplan 4.4.3 Handelingsgericht werken en 6.1 planmatig werken:
www.dewaterkant.net)
Ambities leerlingenzorg en passenonderwijs:
Leerkrachten:
 De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.
 De leerkrachten vergroten hun kennis en vaardigheden voor de begeleiding van leerlingen die bijzondere aandacht nodig
hebben en passend onderwijs
School:
 De school voert de zorg planmatig uit.
 De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.
 De interne begeleider coördineert de zorg van de begeleiding.
 De school maakt de overgang van zelf arrangeren van extra ondersteuning.
 De school neemt deel aan een wijknetwerk om kennis en ervaring uit te wisselen voor leerlingen die bijzondere aandacht
nodig hebben.

H. 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 Waterkant streeft er naar om het onderwijs af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dit
betekent overigens niet dat wij als school maatwerk kunnen leveren. We zijn een lerende organisatie en hebben de route voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nog niet helemaal uitgestippeld.
We bekijken altijd per moment het kind (en zijn omgeving) nodig heeft en of wij als school aan deze onderwijsbehoefte(n)
kunnen voldoen. Wanneer de basisondersteuning ontoereikend is, kan er extra ondersteuning ingezet worden vanuit een
arrangement.
Het komt soms voor dat een situatie met een kind onze expertise te boven gaat en de expertise van buitenaf niet naar De
Waterkant kan komen. In zo’n geval kan er besloten worden dat het beter is wanneer een kind (tijdelijk/deels) naar een
andere onderwijssetting gaat.
Wanneer er sprake is van een ernstige verstoring van rust en veiligheid in de klas, dan is voor ons de grens bereikt om
kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de gehele groep en de betreffende leerling.
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Het team van De Waterkant is onvoldoende geschoold om leerlingen die lichamelijk gehandicapt zijn en dagelijks medische
verzorging nodig hebben goed onderwijs te kunnen bieden.
We volgen het protocol van de stichting voor openbaar primair onderwijs ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen op
scholen (zie bijlage)

13

