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1. Kwaliteit van onze school:
Waar zijn we als school goed in, wat doen we goed?

● We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden; we zorgen voor
een gedegen activerende instructie voor taal, lezen en rekenen (EDI).

● We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling; We zijn gewend om te
differentiëren.

● We beschikken over een veilig pedagogisch klimaat.
● We zorgen ervoor dat de leerlingen voldoende bewegen.
● We hebben ervaring met differentiëren en leren hierin van elkaar.
● De zaakvakken worden onderzoekend en ontwerpend aangeboden binnen het

thematisch onderwijs van IPC.

Wat vinden we nog moeilijk?
● De begeleiding van externaliserend gedrag (SO4); niet alle nieuwe leerkrachten

zijn hierin geschoold.
● Leerlingen met een TLV SO3.
● Opvang leerlingen met een diagnose naast hoogbegaafdheid (dubbele diagnose).
● Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften is nog moeilijker wordt nog teveel

gericht op het uitvoeren van de les.

2. Kwantitatieve gegevens:
Aantallen leerlingen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Op teldatum 1-10 260 267 260 250
Aantal lln dat VVE heeft gehad
t/m groep 2 0 0 0 0

NNCA 52 46 43 57
Percentage NNCA lln. 20,00% 17,23% 16,54% 22,80%

Aantal lln met extra onderwijs-
behoeften 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Aanmelding SOT Is niet bijgehouden.
Aantal lln met OPP 77 69 74 59
Toelaatbaarheidsverklaring TLV
( sbo) 62 58 61 53

Toelaatbaarheidsverklaring TLV
( so) 22 17 15 10
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Uitstroom naar VO ( in
procenten) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Advies niet mogelijk 0 0 2
VSO 1 1 0
PRO 13 4 11
VMBO -lwoo 0 0 0
VMBO bbl 0 0 3
VMBO bbl-kbl 7 3 4
VMBO kbl 4 1 1
VMBO gem-th 5 2 2
VMBO tl 0 5 0
VMBO tl - HAVO 1 1 1
HAVO 2 4 6
HAVO-VWO 1 1 0
VWO 5 6 3

3. De basisondersteuning:
ja nee

Tijdige signalering van problemen x
Aanbod voor leerlingen met dyslexie x

Protocol dyslexie
moet worden
bijgewerkt

Aanbod voor leerlingen met dyscalculie x
Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde
intelligentie x

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde
intelligentie x

Fysieke toegankelijkheid x
Visueel x
Motorisch x
Auditief x
Programma voor sociale veiligheid/ voorkomen van
gedragsproblemen x

Protocol medische handelingen x

4. Inrichting ondersteuningsstructuur:
Interne ondersteuningsstructuur (aanbod in te zetten
personeel) ja nee

I.B. x
R.T. x
Klassenassistent- onderwijsassistent x
Managementteam ( directie en IB) x
M.R.T. x
Orthopedagoge x
Logopediste vac. x
Plus- of topklas (Explora) x
Taalklas x
Schakelklas x
Voorschoolse opvang x
Naschoolse opvang x
Voorzieningen in de school:

Douche x
Lift x

Invalidentoilet x



Inzet ( leraar)specialisten voor ( aantal
klokuren per week weergeven) Ja Nee Uren per week

Gedragsspecialist 1 Niet gespecificeerd

Rekenspecialist 1 Niet gespecificeerd

Taalcoördinator 1 Niet gespecificeerd

Hoogbegaafdheid 1 40
Motoriek 1 8
Dyslexie 1 Niet gespecificeerd

De school werkt regelmatig samen met: Ja nee
Kind & Co x
Veilig Thuis x
Save x
Maatschappelijk werk (St. Binding) x
GGD / jeugdgezondheidszorg x
GGZ x
Logopedie x
Fysiotherapie x
Orthopedagogen x
Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede x

5. Kwaliteitsaspecten:
De school voldoet aan het basisarrangement van de inspectie ja
2019 x
2020 x
2021 x
2022 x
2023

Didactisch handelen ja nee
Differentiatie in instructie, verwerking en leertijd x
Sturend vanuit instructiemodel x
Instructie aan meerdere niveaus x
Samenwerkend leren x
De ontwikkeling van de leerling volgend x

Pedagogisch handelen ja nee
Overwegend positieve bekrachtiging van vakinhoudelijk gedrag x
Overwegend positieve bekrachtiging van vakoverstijgend gedrag x
Benoemen van vakoverstijgende doelen gedurende de dag x
Vreedzame school x
Bevorderen van basisbehoefte relatie x
Bevorderen van basisbehoefte competentie x
Systematisch en planmatig werken aan pedagogische jaar doelen x

Van welk programma/ systeem maakt uw school gebruik voor sociaal welbevinden
Vreedzame school en ZIEN

6. Ouders:
ja nee

De school communiceert met ouders regelmatig over de wensen en
verwachtingen bij de begeleiding van hun kind; x

De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over
de begeleiding en wie daar verantwoordelijk voor is; x

De leraar communiceert met ouders regelmatig over hun ervaringen x



met hun kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind
op school en thuis;
De school stelt met de ouders de extra ondersteuning vast en
bespreekt met de ouders het OPP; x

Het bestuur toont (aan ouders) wat ze gedaan heeft aan effectieve
ondersteuning van leerlingen met leer-, gedrags- en/of sociaal-
emotionele problemen en wat de effecten daarvan zijn.

x

7. Kwaliteitsaspecten beschreven en / of in ontwikkeling:
Beleid en voorzieningen beschreven: af
Kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. Leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften; x

Toelatingsbeleid, plaatsing afspraken en ondersteuning die de school kan leveren; x
De interne ondersteuningsstructuur; x
De bovenschoolse ondersteuningsstructuur en ondersteuningstoewijzing; x
Aanpassingen en uitbreiding van materialen; x
Inzet middelen van het swv; x
SBO en Regulier samen waar het kan. Grenzen verbrede toelating worden nader
bekeken. x

Onderscheidende aanpak beschikbaar en beschreven voor: af
( beperkte) leerproblemen; x
Ontwikkelingsperspectief dat het uitstroomniveau gaat realiseren; x
Vertraagde/ versnelde lees-taalontwikkeling; x
Dyslexie, conform dyslexieprotocol; x
Vertraagde/ versnelde rekenontwikkeling; x
Een combinatie van genoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school
handelingsbekwaam is. x

8. Kwaliteitsverbetering voor de school in 2022-2023:

● Ankerbreed beleid, protocollen en kwaliteitskaarten ontwikkelen en borgen;
● Verbeteren didactisch handelen, gebruikmakend van EDI. Leerkrachten maken

bewuste keuzes op basis van de behoeften van de individuele leerlingen en de
groep. De betrokkenheid van leerlingen is hoog;

● Doorontwikkelen rapportfolio;
● Opstellen van een nieuw schoolondersteuningsprofiel in lijn met de doelstelling

een geactualiseerd SOP voor alle scholen binnen Obs Wijk voor de zomer van
2023;

● Een efficiënte verbinding tussen onderwijs en zorg in het belang van ieder kind;
● De resultaten binnen OBS Het Anker verbeteren/ passend voor populatie;
● Onderzoeken en zo mogelijk uitvoeren verdere integratie in relatie tot de

opdracht vanuit 'Geen kind Wijk uit'. Passend onderwijs voor elk kind als
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en alle schoolbesturen.
Aanscherpen van de inhoudelijke visie op passend onderwijs, samenwerking en
inclusie. Hoe geven we samen invulling aan deze ambitie?

● De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht;
● De Taalklas voor nieuwkomers als centrale opvang voor die kinderen die

behoefte hebben aan taal onderdompeling. Herzien van afspraken oude
convenant. Borgen dat taalonderwijs tijd en ruimte krijgt;

● Bij de school en het concept passende kinderopvang. Samen met de
peuterspeelzalen en kinderopvang betrokken bij VVE afspraken maken over
kwaliteit versterking en doelgerichtheid van VVE.


