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A. Contactgegevens school 
Naam Goeman Borgesiusschool 

Straat + huisnummer Aalbersestraat 35 

Postcode en plaats 1067EZ Amsterdam 

Brinnummer 19ZG 

Telefoonnummer (algemeen) 020-6131807 

E-mailadres (algemeen) info@goemanborgesiusschool.nl 

 

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.  

 
Op de Goeman Borgesiusschool is er sprake van een algemeen onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat en we 
rekening houden met de leerstijl van onze doelgroep. Wij bieden op deze manier onderwijs aan dat aansluit op de 
ontwikkelingsbehoefte van het kind. Het onderwijs blijft fundament voor het didactisch en pedagogisch handelen. We werken 
met expertise door middel van gebruik te maken van Units. Door op een gestructureerde en opbrengstgerichte manier te 
werken, worden de kwaliteiten van ieder kind ontwikkeld. We streven ernaar dat kinderen zich bij de overgang naar het 
vervolgonderwijs cognitief, sociaal-emotioneel en creatief competent voelen om de volgende stap in hun leven te maken. 
 
Op de Goeman Borgesiusschool vinden we het belangrijk om altijd bezig te zijn met onderwijsverbetering. Omdat Expliciete 
Directe Instructie (EDI) een bewezen aanpak is gebleken om de leseffectiviteit te verhogen, te zorgen voor succeservaringen 
én betere leerprestaties bij alle kinderen, kiezen wij hier als school voor deze aanpak. De leerkracht is daarbij een 
sleutelfiguur. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle kinderen in ons onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door 
kwalitatief goede instructie te geven en kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van 
betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 
 
Binnen school achten we EDI belangrijk omdat we graag voor elk kind dezelfde kwaliteit onderwijs willen bieden. We willen 
blijven vernieuwen, bij de tijd blijven en als school en leerkrachten ook blijven leren wat het beste onderwijs is. Zeker om aan 
te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van onze doelgroep kinderen. Tegelijkertijd versterken we de basiskwaliteiten 
van leerkrachten. Hierdoor kiezen we om niet alleen naar de kinderen te kijken maar ook naar ons eigen handelen 
(professionalisering). We creëren daardoor een doorgaande lijn. Met Edi geven we de voorwaarde voor rust, structuur en 
regelmaat. Edi zorgt er dus voor dat we niet alleen oog hebben voor de speciale behoeften van de leerlingen maar ook 
rekening houden met de behoeften van onze leerkrachten. Het doel is dat de leerkracht eigenaar wordt van zijn eigen proces. 
 
 

 
 

C. Waarde en Trots 
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt. 

Onze school is erop gericht om het beste uit ieder kind te halen.  
Dit doen wij door eigenaarschap te ontwikkelen bij alle betrokkenen van de school (ouder, kind, team). 
Ons pedagogisch klimaat wordt  door externen benoemd als veilig, duidelijk en uitnodigend. 
Wij zijn trots op ons team, omdat wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om onze missie en visie blijvend uit te 
dragen.  
Wij vinden dat onze kinderen als zij naar het voortgezet onderwijs gaan, kennis moeten hebben gemaakt en kunnen omgaan 
met de vaardigheden die in de 21ste eeuw gevraagd worden. 
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Ieder kind is in principe welkom op onze school. Vooraf wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook van de 

groep of leerkracht waar het kind met een speciale onderwijsbehoefte geplaatst kan worden. Er is veel mogelijk, maar  school 

bepaalt uiteindelijk of zij aan de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind kan voldoen. Als het niet in het belang is van het 

kind of van de groep om de plek op de school te handhaven, wordt er samen met de ouders gekeken naar een plek die wel 

passend is. 

De brede ontwikkeling, specifiek kunst en cultuur ( theaterlessen en theaterbezoek) en het programma De Vreedzame School 
zijn het hart van ons onderwijs. Ook het functioneel kunnen inzetten van goede kennis van onder andere rekenen en taal 
vinden wij belangrijk. Aangezien dit het gereedschap is voor het ontdekken van de wereld na onze school in een steeds 
veranderende samenleving. 
Door onze aanpak leren kinderen om zelfstandig te werken en eigenaar te worden van hun  leerproces zodat ze in de 
maatschappij kunnen participeren en weloverwogen belsissingen kunnen maken. 
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D. Feiten en aantallen 
 

Uitstroom van kinderen naar SBO/SO 
  

Aantal kinderen naar 
2014/2015 2015/2016 

2016/2017 
Tot 1-12-
16 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 
2020/2021 

SBO 5 2 1  1    

SO cluster 1        

SO cluster 2  1     1 

SO cluster 3 1   1  2 2 

SO cluster 4 1 1  1 1 1 2 

 

Extra ondersteuning binnen de basisschool 
  

Aantal  2014/2015 2015/2016 
2016/2017 
Tot 1-12-
16 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 
2020/2021 

lln met LGF cluster 1       1 

lln met LGF cluster 2 1 1  1   2 

lln met LGF cluster 3        

lln met LGF cluster 4 1 2      

lln met individueel arrangement  2 2 1   4 

groepsarrangementen  1 1    2 

andersoortige inzet arrangement    3    
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E. Basisondersteuning 
 

Recente beoordeling van onze school vanuit de onderwijsinspectie. Niet iedere school is al volgens het nieuwe 
inspectiekader beoordeeld, daarom zijn er twee manieren van invullen mogelijk, volgens oude of nieuwe inspectiekader. 

NB! Je kunt onderstaande (deel)gegevens invullen of je neemt een link op naar de beoordeling van inspectie. 

 

Beoordeling inspectie  (op basis van het ‘oude’ inspectiekader) 

Algemeen basisarrangement  
 

Ontwikkelpunten eigenaarschap en meer- en hoogbegaafdheid.  
 

Indicatoren m.b.t. specifieke kindondersteuning  

8. Zorg 

8.1  signalering zorg 3 voldoende 

8.2  op basis van analyse bepalen aard van de zorg 4 goed 

8.3  de school voert de zorg planmatig uit 3. voldoende 

8.4  evalueren van de effecten van de zorg 3.voldoende 

9. Kwaliteitszorg 

9.1  de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de kind populatie 3. voldoende 

9.3  de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces 3.voldoende 

9.4  de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 3.voldoende 

9.5  de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 4. goed 

9.6  de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde onderwijskwaliteit  3. voldoende 

Datum van vaststellen door inspectie 12 november 
2013X 

     

Beoordeling inspectie  (op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017) 

Algemeen Vul hier uw antwoord in  
 

Ontwikkelpunten Vul hier uw antwoord in  
 

Indicatoren m.b.t. specifieke kindondersteuning  

2. Onderwijsproces 

2.4 (extra) ondersteuning: kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en 
begeleiding 

      

2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar 
kinderen vorm te geven 

      

3. Schoolklimaat 

3.2 ondersteunend en veilig schoolklimaat: de school kent een ondersteunend en stimulerend 
schoolklimaat. 

      

4. Kwaliteitszorg en ambitie 

4.1 doelen, evaluatie en verbetering: het bestuur en zijn scholen hebben vanuit hun maatschappelijke 
opdracht doelen geformuleerd, evalueren regelmatig en systematisch de realisatie van die doelen en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs. 

      

4.3 verantwoording en dialoog: het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. 

      

Datum van vaststellen door inspectie       
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Niveau van basisondersteuning  (zelfbeoordeling school) 

 
Mee 

eens 

In 

ontwikkeling, 

beginfase 

In 

ontwikkeling, 

volop mee 

bezig 

Oneens 

(Externe) 

hulp bij 

nodig 

Niet van 

toepassing 

Nemen we mee 
in schoolplan / 

jaarplan,  
in schooljaar… 

De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen 

gedurende de gehele schoolse periode. X       

De school is in staat om kinderen 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, ernstige reken-wiskunde problemen/dyscalculie, medisch 

handelen en veiligheid. De protocollen worden toegepast. 
  X     

De school heeft een heldere en adequate ondersteuningsstructuur binnen de school 

ingericht, herkenbaar voor medewerkers en ouders. X       

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. 
 x      

De school is in staat om door vroegtijdig lichte ondersteuning in te zetten, sociaal 

emotionele problemen van kinderen klein te houden of zodanig te begeleiden dat zij 

kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod. 
X       

De school heeft een goede samenwerkingsrelatie met ouders daar waar het kinderen 

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 kinderen 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 kind (-gegevens) naar de andere school. X       

De school werkt krachtig samen met ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening, het 

S(B)O, de steunpunten voor het arrangeren van extra ondersteuning, de 

onderwijsadviseurs van het SWV e.a. om kinderen specifieke ondersteuning te bieden, 

waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen.  

X       
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F. Extra Ondersteuning 
Omstandigheden Stimulerende factoren  Belemmerende factoren 

Gebouw 

 

- Nieuw gebouw medio schooljaar 
2018-2019. 

- Lift. 
- Brede doorgangen/ruim opgezet. 
- Gymzaal inpandig. 
-  

- Kleine klaslokalen (maximaal aantal 
leerlingen 25)  

-  

Aandacht en tijd 

 

- Vaste leerkrachten en unitmanagers. 
- RT mogelijkheden binnen school. 
- Onderwijsassistenten (onderbouw) 
-  
- Cursus ParnasSys 
- Cursus EDI 
-  

- Ex Nieuwkomers en instromers die zonder 
Nederlandse taal binnen komen op onze 
school. 

- Corona-gerelateerde 
zorgen/problematiek (achterstanden) 

-  
 

Schoolomgeving  

 

- Betrokkenheid ouders wordt steeds 
beter. Ouderraad, MR denken goed 
en zijn enthousiast om dingen te 
organiseren. ( alle feesten). 

- Veel bijlesmogelijkheden. 
- Goede samenwerking met Stadsdeel 

Nieuw West. Zij zetten projecten op 
om de wijk, schoon, veiliger en 
aantrekkelijk te maken.  

- Er komt steeds meer een mix van 
hoog en laag opgeleide ouders. 

 

- Ouders moeten extra gestimuleerd 
worden om naar een ouderbijeenkomst te 
komen. 

- Je bereikt een te kleine groep ouders voor 
educatief partnerschap. 

- Een aantal ouders spreken geen/weinig 
Nederlands. Ze begrijpen vaak niet wat er 
bedoeld wordt tijdens gesprekken. 

- Ontbreken van professionele tolk. 
- Sprake van een omgeving met een lage 

SES. 

Kind populatie 

 

- De diversiteit biedt mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten en te leren 
kennen. De school biedt daarvoor 
een plek. 

- Kinderen zijn goed te stimuleren en 
ze zijn enthousiast. 

- Veel culturen onder 1 dak. 
- Kinderen staan open voor 

uitdagingen. 
- Kinderen zijn ambitieus. 
- Kinderen zijn goed corrigeerbaar. 
- Ouders, kinderen en team ervaren 

onze school als een school met een 
goed en veilig pedagogisch klimaat. 

- Iedereen voelt zich welkom en 
gehoord. 

- Kinderen komen vaak met onvoldoende  
Nederlandse taal en/of schoolse 
vaardigheden binnen. 

- Veel ex Nieuwkomers die instromen in de 
reguliere groep hebben behoefte aan een 
eigen leerlijn. 

- Veel zorgleerlingen met meer dan 2 eigen 
leerlinen/programma’s (maximaal plek 
voor …) 

Teamfactoren 

 

- Leerkrachten zijn flexibel. 
- Goed evenwicht tussen mannen en 

vrouwen. 
- Regelmatige teamscholingen en 

bezig met het formuleren van de 
nieuwe missie en visie. 

- Leerkrachten geschoold of krijgen 
scholing in EDI. Kunst en cultuur 
opgeleide leerkrachten. 

- Voldoende menskracht om extra 
zorg te bieden aan kinderen. 

- Veel parttimers.  
- Vervanging door krapte op de 

arbeidsmarkt is een probleem. 
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- - Verschillende specialismen binnen 
school (denk aan: taalcoördinator en 
rekencoördinator). 

Leerkrachtfactoren  

 

- Grote groep jonge enthousiaste 
leerkrachten die uitdagingen niet uit 
de weg gaan. 

- Goede mix tussen mannen en 
vrouwen. 

- leerkrachten die openstaan voor 
vernieuwing en kwaliteit. 

 

- Opvullen van vacatures wordt steeds 
moeilijker. 

- Nog niet gelicentieeerde leerkrachten, wel 
bekwaam. 

Wijkgerichte 

samenwerking 

- Samenwerking met  OKA/OKT team. 
- Samenwerking tussen de wijkscholen  

( bijv. Pedagogische Alliantie). 
- Bewuste keuze van de school om 

niet door te groeien naar een grote 
school. 

- Contact met wijkagent, schoolarts en 
GGZ instellingen in de buurt. 

 

- Veel basisscholen in de wijk. 
 

Mogelijkheden inzet 

extra ondersteuning 

- SPO West verzorgt enkele 
individuele arrangementen. 

- Inzet ABC extra ondersteuning 
alsook onderzoek 

- Groot netwerk aan externe partners. 
- Begeleiding NT2 vanuit het ABC 

 
 

- Aanvraag extra ondersteuning kost veel 
tijd. 
 

Extra ondersteuning is niet mogelijk: 
-als er geen samenwerking met de ouders is. 
-als er geen sprake is van ontwikkeling of 
vooruitgang bij het kind. 
-als de noodzakelijke ondersteuning niet mogelijk  
 is. 
-als er onvoldoende personeel is. 
-als aanpassingen aan het gebouw niet mogelijk  
 zijn. 
-als er verstoring van het leerproces van het kind  
en de overige kinderen plaatsvindt. 
-als de leerkracht dagelijks lichamelijk verzorging 
moet geven of fysiek belastend werk moet 
verrichten. 
-info vanuit een voortraject niet beschikbaar is 
voor de school waardoor de vereiste 
groeidocumenten niet ingevuld kunnen worden. 
- als de veiligheid van de kinderen en leerkrachten 
niet gewaarborgd kan worden. 
- als vastgesteld is dat kind onvoldoende profiteert 
van extra zorgaanbod. 

 
 

Anders 

 

 
 
 

 

 

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de 

school aanwezig t.b.v. kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 

- Kind en motoriek ( 1 dag per week) 
- Logopedie ( screening en behandeling) 
- OKA adviseur ( 2 ochtenden per week) 
- Schoolarts 
- Schooltandarts  
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- SPO West/Kansrijk  
- Plusklas 
- Day a week school 
- 1 Nieuwkomersgroep 
- ABC 
- Weekendacademie 
- Profijtklas (studiezalen) 

   
   
 
 

Welke vaste ketenpartners kent de school, 

wanneer het gaat om kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften?  

 Zie boven. 
 
Indien nodig maakt de school daarnaast gebruik van ( wisselende externe 
partners als: 
 JBRA 
Altra 
Veilig thuis 
Levvel 
ABC 
Iwal 
VVE 
Preventief interventieteam (PIT) 
GGD ( schoolverpleegkundige en schoolarts) 
Leerplichtambtenaar 
Logopedie Praatmaatgroep 
MOC Kabouterhuis 
Viertaal  
REC 
SWV 
VISIO 
 
 
 
 
.   
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G. Ontwikkeling en ambities 
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school 

Het doel van ons onderwijsconcept is om optimaal aan te kunnen sluiten op de behoeften van ieder kind. 
Dit vereist dat alle leerkrachten de kinderen heel goed monitoren en het onderwijsaanbod daar waar nodig aanpassen aan de 
mogelijkheden en behoeften van ieder kind.  
Dit gebeurt door planmatig handelen dmv ( door)toetsen, observatie en gesprekken met leerkracht, ouder, kind en ib-er. 
De school is in ontwikkeling naar een lerende organisatie.  

 

Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs 

 
Zie boven. 
Wij realiseren ons iedere dag weer dat dit een lange en soms moeilijke weg is.  
Kennis, motivatie, enthousiasme, teamleren en creativiteit zijn in dit proces onontbeerlijk. 
In principe wil de school, binnen de mogelijkheden,  een plek bieden aan elk kind. 
 
 
 

 

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar 
schoolplan/jaarplan 

Bovengenoemde ambities worden beschreven in school- en jaarplan. 
 
 
 
 

 

   

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 grootste belemmeringen  zijn: 

- Ex Nieuwkomers die instromen in de reguliere groepen 
- Zij instromers zonder of met zeer beperkte schoolse vaardigheden. 
- Kinderen  die zonder Nederlands taal/ en of schoolse vaardigheden binnenkomen.  
- Kinderen die niet passen binnen het zorgkader van de unit. 
- Wij streven naar een evenwichtige leerlingpopulatie op onze school. Hierdoor zal per aanmelding worden besloten of 

er ruimte is voor plaatsing van een kind. 
- Er zijn geen specialisten op school aanwezig voor doven en slechthorenden.  
- Er zijn geen specialisten aanwezig voor blinden. 
- We zijn niet in staat om elke dag medische zorg te bieden aan individuele kinderen. 
- In elke klas streven wij naar een evenwichtige verdeling van zorg. Op het moment dat er een leerling aangemeld 

wordt met zorg wordt er door de directie en IB gekeken naar de nogelijkheden. Hierin wordt de afweging gemaakt; 
wat heeft het kind nodig en wat kunnen wij als school, binnen de te plaatsen groep, aan zorg bieden.  

 
 
 

 

 


