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Onderwijskundig concept
De school kent twee onderwijsrichtingen: montessori onderwijs en regulier onderwijs. Voor meer informatie
wordt er verwezen naar:
- Strategisch beleidsplan 2021-2025
- Schoolplan regulier 2020-2024 en schoolplan montessori 2020-2024

Ambitie met betrekking tot passend onderwijs
De ASVO biedt onderwijs van het hoogst mogelijke niveau en heeft tot doel dat de kinderen het hoogst
haalbare uit zichzelf halen. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot de beste ontwikkeling te komen.
De school leert elk kind zijn of haar capaciteiten en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zo goed mogelijk
te benutten. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op
gebieden van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en spreekvaardigheid. Kinderen ontdekken
en ontwikkelen op de ASVO hun talenten door het uitdagende en creatieve onderwijs, mede door de inzet van
vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de groepsleerkrachten.

Waarde en trots
De ASVO staat voor kwalitatief, eigentijds onderwijs. Vanuit een uitnodigende en inspirerende leeromgeving
streven we naar een solide basis zodat onze leerlingen goed uitgerust de volgende stap kunnen maken. We
hechten waarde aan onze twee verschillende onderwijsconcepten binnen één organisatie. Het team van de
ASVO heeft haar missie naar de slogan vertaald: Goed voor elkaar!
-> Goed: als in goed onderwijs, goede kwaliteit, goede samenwerking en goede zorg.
-> Elkaar: als in samen met de ouders, de kinderen en externen.
-> Daarmee hebben we het goed voor elkaar en zijn we goed voor elkaar.
De kernwaarden van de ASVO zijn: eigenheid, betrokkenheid, vrijheid, openheid, duidelijkheid en
verantwoordelijkheid.
De school is trots op:
- De betrokkenheid en gedrevenheid van het team
- De sfeer binnen het team en de manier waarop er wordt samengewerkt
- De aanwezigheid van twee onderwijsconcepten binnen één school
- De aanwezigheid van vakleerkrachten en onderwijsassistenten

Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Aantal leerlingen naar:
SBO
Speciaal onderwijs vanwege:
visuele beperkingen (voorheen
cluster 1)
Taalontwikkelingsstoornis en/of
auditieve beperkingen
(voorheen cluster 2)
Lichamelijke beperkingen, zeer
moeilijk lerend, langdurige ziek
(voorheen cluster 3)
Psychiatrische problematiek
en/of ernstige
gedragsproblematiek
(voorheen cluster 4)
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Extra ondersteuning binnen de basisschool
Aantal leerlingen met een
arrangement vanwege:
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Visuele beperking (voorheen
1
1
cluster 1)
Taalontwikkelingsstoornis en/of
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1
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Lichamelijke beperkingen, zeer
1
0
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Psychiatrische problematiek
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cluster 4)
Individueel arrangement
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Basisondersteuning
Beoordeling inspectie (april 2018):
Onderzoek naar het bestuur en de algemeen directeur en naar het onderwijs op de Montessori afdeling
Algemeen
Voldoende, basistoezicht
Wat gaat goed: de relatie tussen de twee afdelingen is prettig en de teamleiders werken goed
samen. Het onderwijs op de Montessori afdeling is van (ruim) voldoende tot goede kwaliteit.
Naast basisvakken als taal, lezen en rekenen biedt de afdeling ook een aantrekkelijk breder
aanbod. Ook is er een mooi aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. De leraren zorgen ervoor
dat de leerlingen goed geconcentreerd kunnen werken.
Ontwikkelpunten Het Montessori team kan nog beter zicht krijgen op de ontwikkeling van leerlingen. Door
diepgaander na te gaan wat leerlingen lastig vinden, kunnen leraren beter bepalen waar zij zich in
hun extra instructie op moeten richten. Het team volgt scholing hierin.
Het bestuur en de algemeen directeur moeten duidelijker zijn in wat zij van beide afdelingen
verwachten. Dit gaat zowel over verbeteringen in het onderwijs als over de leerresultaten. Ook
moeten het bestuur en de algemeen directeur naar ouders toe duidelijker zijn in wat ze willen
bereiken in het onderwijs en wat hiervan is gelukt. Daarnaast moet de dialoog met ouders beter.
Ten slotte moet het toezichthoudend deel van het bestuur minimaal tweemaal per jaar overleg
voeren met de medezeggenschapsraad van ASVO. Dat gebeurt nu nog niet.

Niveau van basisondersteuning (zelfbeoordeling school)
Huidige
situatie

De school monitort de
leer-en sociaal/emotionele
ontwikkeling van leerlingen
gedurende de gehele
schoolse periode.
De school is in staat om
leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte op
verschillende leergebieden
en de sociaal/emotionele

In ontwikkeling,
beginfase

In
ontwikkeling,
volop mee
bezig

In samenwerking
met:

Niet van
toepassing

Nemen we mee in
schoolplan /
jaarplan, in
schooljaar...

x

x
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ontwikkeling vroegtijdig te
signaleren.
De school heeft goed
bruikbare protocollen op
het gebied van ernstige
leesproblemen/dyslexie. De
protocollen worden
toegepast.
De school heeft goed
bruikbare protocollen op
het gebied van ernstige
reken-wiskunde problemen
/ dyscalculie. De protocollen
worden toegepast.
De school heeft goed
bruikbare protocollen voor
medisch handelen en
veiligheid. De protocollen
worden toegepast.
De school heeft een heldere
en adequate
ondersteuningsstructuur
binnen de school ingericht,
herkenbaar voor
medewerkers en
ouder(s)/verzorger(s).
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 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.
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

x

x

x
2021-2022

x
2021-2022

x
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De school heeft een goede
samenwerkingsrelatie met
ouder(s)/verzorger(s) 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.

x

x

x

x

*Het schoolprotocol wordt aangepast o.b.v. de nieuwe versie van de ‘Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van
onderwijs naar zorg’, per 1-1-2022.

Extra ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Stimulerende factoren
- Aanwezigheid lift en traplift

Belemmerende factoren
- Gymnastiekzaal is niet optimaal toegankelijk
voor mindervaliden
- Kleine klaslokalen

Aandacht en tijd

- Remedial teaching (RT)
- Orthopedagoog
- Onderwijsassistenten wekelijks aanwezig
in iedere groep
- Per afdeling een vaste IB-er
- Vanuit NPO gelden: uitbreiding zorgteam
en inzetten onderwijsassistenten
- Structureel ingeroosterde
kindgesprekken

- Administratie kost veel tijd voor de
leerkrachten

Schoolomgeving

- Ruime mogelijkheden tot buiten spelen
en uitdaging voor gerelateerde sociale
activiteiten op het schoolplein

- Het plein is geen officieel schoolplein, maar
openbare ruimte
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Leerling populatie

- Veel voorkennis aanwezig
- Ruime mogelijkheid tot ondersteuning
door en bij ouder(s)/verzorger(s)
- Hoge ouderbetrokkenheid

- Toename internationals (andere taal en
cultuur)
- Verwachtingen van ouders

Teamfactoren

- Betrokken, gedreven en stabiel team
- Het team bestaat uit montessori
geschoolde leerkrachten

- De kennis over handelingsgericht werken en
de zorgniveaus is onvoldoende

Leerkrachtfactoren

- Meerbegaafdheidsspecialist
- VTS coach
- Master SEN

- Analyseren en planmatig handelen is in
ontwikkeling
- De manier van registreren door de
leerkrachten is een aandachtspunt
- De expertise en praktijkervaring van de
leerkrachten is wisselen
- Geen reken- en taalspecialist aanwezig
(rekenspecialist is in opleiding)

Wijkgerichte
samenwerking

- De school neemt deel aan het
BOVO-overleg van de een-pitters in
Amsterdam
- IB overleg

- Het IB overleg functioneert momenteel niet
optimaal

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

- Onderwijsassistenten
- Beschikking over een solidariteitsfonds
BOVO
- Inzet adviseur passend onderwijs (APO)
- Mogelijkheid tot inzet zorgteam zie
‘vaste samenwerkingspartners’

- Bij specifieke situaties kan het zorgbudget
een beperking zijn, afhankelijk van de
benodigde en zwaarte van zorg en
noodzakelijke (externe) ondersteuning
- Solidariteitsfonds is genormeerd

Anders

- EXPO+ (verrijkingsgroep)

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

Welke vaste samenwerkingspartners kent de
school, wanneer het gaat om leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften?

- Orthotheek
- Expo+ (verrijkingsgroep)
- Meerbegaafdheidsspecialist
- Onderwijsassistenten in alle groepen voor een dagdeel
- Aanwezigheid lift en traplift
- Master SEN
- Orthopedagoog
- Remedial teacher
- Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen
- OKT / OKA
- Bureau leerplicht
- Veilig thuis / Jeugdbescherming
- VVE
- Het ABC
- Logopedist
- GGD
- Adviseur passend onderwijs (APO) / BOVO

Ontwikkeling en ambities
Ontwikkelpunten op het gebied van de basiskwaliteit en de basisondersteuning binnen de school
De school heeft de komende jaren de ambitie om:
- Het handelingsgericht werken (verder) in te voeren;

5

- Het kunst- en cultuurprofiel duidelijk zichtbaar te maken, de VTS lessen te behouden en in te zetten op digitale
geletterdheid;
- Een beleid te ontwikkelen en implementeren ten aanzien van internationalisering, met daarin opgenomen het
omgaan met meertaligheid in ons lesaanbod en de communicatie met ouders;
- Het plan voor meer- en hoogbegaafdheid te herzien en te implementeren;
- Een professionele en prettige werksfeer te blijven houden, zodat leerkrachten graag op onze school blijven werken
en we nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken indien nodig.
Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning
Zie hiervoor:
- Strategisch beleidsplan 2021-2025
- Schoolplan regulier 2020-2024 en schoolplan montessori 2020-2024
- Jaarplan regulier 2021-2022 en jaarplan montessori 2021-2022

Grenzen aan het onderwijs
De ASVO streeft ernaar de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een belangrijk
onderdeel van ons (montessori)onderwijs is met- en van elkaar leren. Leerlingen zijn onderdeel van een groep
en van de school en moeten het grootste deel van de tijd binnen die groep kunnen functioneren. We streven
ernaar dat iedere groep zo samengesteld is dat binnen het basisaanbod en de basisondersteuning de
groepsleerkrachten toereikende zorg kunnen bieden. Als blijkt dat de basisondersteuning ontoereikend is wordt
er gekeken naar de mogelijke inzet van extra ondersteuning. Er zijn echter grenzen aan wat mogelijk is. Deze
grenzen worden bepaald door:
- De groepsgrootte en de samenstelling van de groep
• De groepsgrootte is op de ASVO rekening houden met de ruimte in de klaslokalen en de gemiddelde ruimte
die een leerling nodig heeft om prettig te kunnen werken op school, vastgesteld op 28 leerlingen. Indien er
geen plaats is in de groep, dan kan de leerling niet worden toegelaten. De leerling wordt in dat geval op de
wachtlijst van de betreffende groep geplaatst. Zodra er plaats is in de groep, zal er contact met de ouders
worden opgenomen om te onderzoeken in hoeverre de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de
leerling. Zie hiervoor het toelatingsbeleid.
• De grens aan wat school kan bieden binnen de zorgstructuur ligt m.n. aan de hoeveelheid leerlingen met een
specifieke problematiek en de zwaarte hiervan in relatie met de samenstelling van de groep. Dit is situatief en
wordt per casus bekeken.
- De ondersteuningsbehoefte van de leerling
Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van leerlingen:
• waarvan de ondersteuning zoveel vraagt van de leerkracht dat de aandacht voor de overige leerlingen ernstig
tekort schiet;
• waarvan er onvoldoende expertise is binnen het leerkrachtenteam.
• die gedurende de hele schooldag (of een deel daarvan) één op één begeleiding nodig hebben en die
onvoldoende vaardigheden bezitten om in een klassensetting mee te draaien.
De grens van de inzetbaarheid van de extra ondersteuning wordt in een dergelijke situatie bekeken, op
haalbaarheid, het effect van deze extra ondersteuning en de inzet van de financiële middelen.
• die structureel noodzakelijke medische handelingen moeten ondergaan.
• indien er fysieke aanpassingen aan het gebouw gedaan moeten worden, welke in redelijkheid niet uitvoerbaar
zijn.
- De ontwikkeling en het welbevinden van de leerling die specifieke ondersteuning nodig heeft
Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van leerlingen:
• waarvan de ouders geen vertrouwen hebben in de school en de ouders niet (actief) meewerken bij een
voorgesteld traject of die een probleem blijven ontkennen;
• bij wie de cognitieve ontwikkeling stagneert en het welbevinden van het kind en het didactisch aanbod niet in
balans is.
- Het welzijn en de veiligheid van leerlingen en/of leerkrachten
• Wij kunnen niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van kinderen met ernstige gedragsproblematiek, waarbij
het welzijn en de veiligheid van andere leerlingen en/of leerkrachten in het gedrang komt.
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• Het is van belang dat de leerling gevoelig is voor aanwijzingen en zich door alle medewerkers van de school
laat aansturen.
- Het budget voor extra ondersteuning
Het budget voor extra ondersteuning is beperkt. Per schooljaar wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Er wordt meerdere keren per jaar met het zorgteam geëvalueerd of de ingezette zorg die de ASVO biedt, nog
toereikend is en het gewenste effect heeft. Indien dit niet zo is, wordt er bekeken of een andere school(setting)
beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.
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