As-Siddieq Oost

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Schooljaar 2016-2017

A. Contactgegevens school
Naam

As-Siddieq Oost

Straat + huisnummer

Sumatraplantsoen 15 / Ambonplein 59 / Sumatrastraat

Postcode en plaats

1095 HW Amsterdam

Brinnummer

30UF

Telefoonnummer (algemeen)

020-6180838

E-mailadres (algemeen)

info.oost@as-siddieq.nl

B. Onderwijskundig concept van de school
Onze school is een Islamitische basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan verbonden een
voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar). Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht
voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen, die aangemeld worden door hun
ouders of verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste
ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen
van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot
volwaardige en respectvolle burgers. Dit doen we vanuit een islamitisch denk- en werkkader. Daarom
besteden we naast kennisoverdracht veel aandacht aan de islamitische vorming en verder aan de culturele,
creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
Onze missie is om onze leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden in een islamitische sfeer,
waarbij waarden en normen vanuit de Qor’aan en de Sunnah, volgens de Ahl-us Sunnah wa -l Jamā’a,
bepalend zijn voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen en onze omgang met elkaar.
Het geheel in wisselwerking met de waarden en normen waarop de ons omringende samenleving is
gebaseerd; Wij willen dat onze leerlingen met een zodanige bagage de school verlaten dat ze kunnen
beantwoorden aan de eisen die de huidige maatschappij hen stelt. Hierbij nemen we de uniciteit van ieder
kind als uitgangspunt voor leren en opvoeden. In dit kader leggen we expliciet de nadruk op actief
burgerschap en sociale integratie.
In de vormgeving van ons onderwijs en de invulling van onze pedagogische opdracht zien we de ouders van
onze leerlingen als belangrijke partners van onze schoolorganisatie.

De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling
dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een
zorgplicht hebben.
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en voorts in enkele gevallen op het geven van
extra ondersteuning.
In ons school- ondersteuningsprofiel (SOP) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. Hierin beschrijven we o.a. ons schoolprofiel (basisondersteuning, zorgstructuur, breedte- en
dieptezorg) en de manier waarop we passend onderwijs mogelijk maken.
Het passender onderwijzen blijft voor onze school een speerpunt. In dit kader noemen we de volgende
verbeterpunten/ambities:
Formuleren van eenduidige ambities t.a.v. passend onderwijs;
Formuleren/uitbreiden extra ondersteuning;
Collegiale consultaties/intervisie om verschil in onderlinge pedagogische vaardigheden kleiner te maken;
Vergroten van ouderbetrokkenheid m.b.t. het onderwijsproces en leren;
Kwaliteitsslag m.b.t. afstemming onderwijsaanbod (instructie en verwerking);
Bevorderen zelfstandig en zelfsturend leren;
Systematisch en cyclisch uitvoeren groepsbezoeken door de interne begeleider

C. Waarde en Trots
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: Samen leren, samen onderwijzen
Om onze missie succesvol te kunnen vervullen vinden we de volgende waarden van essentieel belang:
Respect
We gaan respectvol om met elkaar. Niemand wordt bij ons buitengesloten. Wij houden rekening met
de eigenheid van onze leerlingen. Wij zijn betrokken bij ons werk. We doen ons werk uit moreel besef.
Wij communiceren respectvol met elkaar, met onze leerlingen en onze ouders.
Veiligheid
Veiligheid zien wij als voorwaarde om onze leerlingen in staat te stellen om tot leren te komen. Alleen
als kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, zullen ze zich kunnen ontwikkelen. Hierbij is het
vertrouwen in het kunnen van de leerlingen en een goede relatie met hen en hun ouders van cruciaal
belang.
Openstaan voor elkaar
Wij staan open voor elkaar, voor onze leerlingen, voor innovaties, voor de wereld. Wij helpen en
ondersteunen elkaar en opereren als geheel.
Zorgzaamheid en liefde
Wij stellen ons dienstbaar op en maken het verschil voor onze leerlingen. Wij hechten aan een goede
relatie met elkaar, met onze leerlingen, met onze ouders en benaderen ieder van hen positief en
liefdevol.
Verantwoordelijkheid

Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor het geheel. Wij leveren een bijdrage aan de school als
systeem. Wij ontwikkelen ons voortdurend en onderschrijven de samenhangen binnen dat geheel
(Zelf)reflectie
Wij reflecteren regelmatig op ons eigen handelen om ons werk voortdurend te verbeteren. Wij
ontwikkelen ons voortdurend om ons handelingsrepertoire te vergroten teneinde onze leerlingen
adequaat te kunnen helpen. Successen zien we als resultaat van gezamenlijke inspanning en
mislukkingen betrekken we in eerste instantie op onszelf om er daadwerkelijk iets aan te kunnen
veranderen. Op onze school heerst een professionele cultuur.
Oog voor de ander
Op onze school hebben we oog voor het individuele kind, voor de ouders en/of verzorgers. We zijn
richting ouders klantgericht en zien hen als partners in opvoeding en educatie. Verder hebben we op
onze school oog voor rust, reinheid en regelmaat.
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we
te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook
mogelijk is.
In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn
de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe
verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op
leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen.
Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score,
leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra
zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een
coördinerende taak.
In ons zorgplan en schoolondersteuningsprofiel hebben we ons beleid met betrekking tot zorg en
begeleiding concreet uitgewerkt (zie zorgplan en school ondersteuningsprofiel).
Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken vormen de rode draad in ons ambities over de zorg
en begeleiding aan ons leerlingen. Door het onderwijs in de groepen zodanig te organiseren dat alle
leerlingen optimaal hiervan kunnen profiteren willen we zoveel als mogelijk voldoen aan de Wet
Passend Onderwijs.
Bij de concretisering van de zorg en begeleiding aan onze leerlingen besteden we aandacht aan zowel
de preventieve als de curatieve kant. Preventief houdt dit in dat alle leerkrachten op een effectieve
manier hun onderwijs organiseren in de groep en goed zicht hebben op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Zij streven hoge opbrengsten na bij alle leerlingen. Curatief houdt dit in dat eventuele
hiaten/stagnaties die ontstaan bij leerlingen op een planmatige manier worden weggewerkt, al dan
niet in samenwerking met externen.
Het groepsplan is hét instrument om de zorg en begeleiding toegespitst op de onderwijsbehoeften van
leerlingen vorm te geven.

D. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar 2013/ 2014

2014/2015

SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4

2015/2016
1
1
6
1
1

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1
1
8
1
1

Extra ondersteuning binnen de basisschool
Schooljaar
Aantal 2013/ 2014
lln met LGF cluster 1
lln met LGF cluster 2
lln met LGF cluster 3
lln met LGF cluster 4
lln met individueel arrangement
groepsarrangementen
andersoortige inzet arrangement

2014/2015

2015/2016
1
6
1
1
10

2016/2017
1
6 ( +2)
1
1
10
2

E. Basisondersteuning
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 8 september 2015 een onderzoek uitgevoerd op Islamitische Basisschool As-Siddieq
Noord naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving.

Beoordeling inspectie

(op basis van het ‘oude’ inspectiekader)

Datum vaststelling rapport Onderwijsinspectie op 8 september 2015
Algemeen
Ontwikkelpunten

Het onderwijs op de As-Siddieq Oost voldoet aan de basiskwaliteit. De onderwijsresultaten zijn
voldoende en het onderwijsproces voldoet over het geheel genomen aan de kwaliteitseisen.
Zie schoolplan

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
8. Zorg
8.1 signalering zorg
8.2 op basis van analyse bepalen aard van de zorg
8.3 de school voert de zorg planmatig uit
8.4 evalueren van de effecten van de zorg
9. Kwaliteitszorg
9.1 de school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling populatie
9.3 de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
9.4 de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
9.5 de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
9.6 de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over gerealiseerde onderwijskwaliteit
Datum van vaststellen door inspectie

Beoordeling inspectie
Algemeen

(op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017) n.v.t.
Zie inspectierapport

Ontwikkelpunten

Zie schoolplan

Indicatoren m.b.t. specifieke leerlingondersteuning
2. Onderwijsproces
2.4 (extra) ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en
begeleiding
2.5 samenwerking: de school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar
leerlingen 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

Niet beoordeeld
onvoldoende
onvoldoende
Niet beoordeeld
voldoende
onvoldoende
voldoende
voldoende
voldoende

Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school)
Mee
eens
De school monitort de leer-en sociaal/emotionele ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele schoolse periode.

In
ontwikkeling,
beginfase

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

*

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

*

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.

*

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

*

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.

*

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.

*

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

*

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.

*

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.

*

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 leerlingen specifieke ondersteuning
te bieden, waardoor zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

*

Oneens

(Externe)
hulp bij nodig

Niet van
toepassing

Nemen we mee in
schoolplan /
jaarplan,
in schooljaar…

F. Extra Ondersteuning
Omstandigheden

Stimulerende factoren

Gebouw Het hoofdgebouw heeft ruime lokalen. Goed
bereikbaar.

Belemmerende factoren
Afstand tussen gebouwen
Renovatie dependence
Weinig extra ruimten voor begeleiding

Aandacht en tijd Mogelijkheden ondersteuning buiten de groep

Door ziekte vaak invallen

Schoolomgeving goede samenwerking met scholen in de wijk
speelrijke omgevig
goede samenwerking met instanties

De school ligt in de achterstandwijk met de nodige
risicofactoeren zoals vandalise etc.

Leerling populatie Toename van leerlingaantal

Teamfactoren Jonge teamleden
Goede samenwerking
Leerkrachtfactoren leergierigheid
Wijkgerichte
samenwerking
Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning
Anders

Nauwe samenwerking

Meer ondersteuningsbehoefte

Veel leerkrachten die part time werken

Weinig expertise

Onduidelijkheid over passend onderwijs binnen de
wijk

Aanwezigheid van 2 hbo lerarenopndersteuners Vaak invallen i.v.m. ziekte en veelzijdige inzet

Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?
 Onderwijsassistenten
 Aansluitend materiaal
 Expertise
 Ambulante begeleiders
Welke vaste ketenpartners kent de school,
wanneer het gaat om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?
 ABC
 Stichting KOLOM
 OKA
 KENTALIS
 GGD
 S(B)O

G. Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
 Opstellen en uitvoeren van de OPP binnen de groep
 Leerkrachten coachen op het gebied van differentiëren binnen de groep
 Pedagogisch/ didactisch handelen van de leerkrachten verder ontwikkelen
 Vroegtijdig signaleren van problemen en tijdig interventies inzetten
 Scholing zowel voor hele team als per leerkracht
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
De leerkrachten bezitten de vaardigheden om aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vergt kennis,
vaardigheden, inzicht en een goede samenwerking met de ouders
Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplaning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan

Zie schoolpan

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.
Indien alle mogelijke stappen binnen de school zijn benut:
 Vroegtijdig signaleren
 Handelinsgplannen opstellen, uitvoeren en evalueren en indien nodig bijstellen
 Bespreking binnen het ZBO
 Observatie/onderzoek door extern
 Adviezen uit het onderzoek toepassen
 Indien nodig een arrangement aanvragen
 Bij geen resultaat doorverwijzing aanvraag tlv

