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A. Contactgegevens school
Naam

obs De Tamboerijn

Straat + huisnummer

Reigersbos 301

Postcode en plaats

1107 EZ Amsterdam

Brinnummer

20 XZ

Telefoonnummer (algemeen)

020-4528156

E-mailadres (algemeen)

directie@detamboerijn.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 Tamboerijn zien we het als onze missie de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele talenten van alle kinderen op
school te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind met als doel om ieder kind
zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Op de Tamboerijn staat het kind centraal.
De Tamboerijn biedt regulier onderwijs in jaargroepen. De groepen 1-2 zijn gemengde groepen.
Om onze missie te behalen wordt er gewerkt vanuit 5 kernwaarden;
 Talent
 Nieuwsgierig
 Met elkaar
 Plezier
 Ontwikkelen
De Tamboerijn is een plek waar vertrouwen in het kind, respect voor de ander, hoge verwachtingen van wat een kind kan en
verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen leidend is. Daarnaast geven wij een bredere invulling aan het begrip
school. Zo zien wij het niet alleen als doel om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, ook aansluiting vinden bij de
samenleving is een doelstelling. De kwaliteit van de Tamboerijn wordt ook gevormd door de relatie van het team met de
omgeving. Daarbij zijn vooral de ouders, maar ook het ouder en kindteam (OKT) en andere educatieve partners betrokken.
De leerlingen op De Tamboerijn
 Worden uitgedaagd op eigen niveau
 Worden gestimuleerd zelfstandig na te denken en te handelen
 Worden geleerd om kritisch te kijken, te denken en te onderzoeken
 Leren omgaan met de eigen grenzen en gevoelens
 Leren samenwerken met elkaar
 Worden zich bewust van verschillen tussen mensen en leren er mee om te gaan.
De Tamboerijn betrekt ouders bij het onderwijs door:
 Hen te zien als ervaringsdeskundige en partner in het ontwikkelingsproces van hun kinderen
 Nauw samen te werken met actieve klassenouders en MR
 Hen ruimte te bieden om actief te worden binnen de schoolorganisatie
 Openheid te bieden over de gang van zaken op school.
Op De Tamboerijn werkt een team dat
 Ambitieus is
 Effectief omgaat met de leertijd
 Hoge en realistische verwachtingen heeft van de leerlingen

2









Kinderen voorleeft in wat zij ook van hen verwachten
Ieder kind ziet
Ervan uitgaat dat kinderen veel kunnen
Zich aldoor ontwikkelt
Feedback kan geven en ontvangen
Zich open stelt om van elkaar te leren
Zich professioneel opstelt in de omgang met alle betrokkenen.

Het onderwijs op De Tamboerijn
 Biedt een continue leerlijn in de verschillende vakgebieden van 4-12 jaar
 Geeft nadrukkelijk aandacht aan de talenten van kinderen (cognitief en niet- cognitief ) waaronder onder meer
onderzoekend en ontwerpend leren, sport, wetenschap en techniek en muzikale en creatieve vorming valt.
 Rust kinderen toe met vaardigheden om gebruik te maken van ICT.
De Tamboerijn is een school in de buurt en de maatschappij
 Die nauw samen werkt met de voorschool
 Die samenwerkt met de brede school en hiermee het ontwikkelen van talenten bevordert
 Die samenwerkt met maatschappelijke instanties in de buurt
 Waarbij de buurt en de eigen cultuur voor kinderen het vertrekpunt is voor de oriëntatie op de wereld om hen heen
 Die kinderen leert te zorgen voor hun omgeving
 Die als oefenplek dient voor burgerschap en sociale competenties.

C. Ambitie met betrekking tot passend onderwijs
Beschrijving van ambities met betrekking tot passend onderwijs
De Tamboerijn wil goed onderwijs organiseren voor alle leerlingen. Daarmee stellen we de volgende doelen:
-

Effectief en efficiënt administreren en werken met een leerlingvolgsysteem
Persoonlijk leerdoel van de leerlingen meer centraal stellen
Uitzoeken in hoeverre leerlingen die op meerdere gebieden ondersteuning krijgen, hierbij gebaat zijn. Afgelopen jaren
hebben we leerlingen verwezen die in de loop van de jaren veel extra hulp hebben gekregen. Als de stof moeilijk wordt
(groep 6/7) en er andere eisen aan leerlingen gesteld worden, blijkt dit vaak toch niet te lukken in een reguliere
setting. Wat kunnen we hiervan leren?

D. Waarde en Trots
Beschrijving van datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door gekenmerkt wordt.
Rondom passend onderwijs heeft het team van de Tamboerijn de afgelopen jaren laten zien dat zij bereid is kinderen te
bieden wat nodig is om zich te ontwikkelen.
Leerkrachten staan ervoor open nieuwe dingen te leren. Het team leert van en met elkaar.
Ondanks dat sprake is van grote verschillen tussen leerlingen is er op de Tamboerijn een veilig klimaat. Wij zijn er trots op dat
leerlingen met plezier naar komen.
Als het gaat om de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, laat het team doorzettingsvermogen
zien. Leerkrachten geven niet snel op.
Ook bij het vormgeven van passend onderwijs zijn onze kernwaarden voor ons het uitgangspunt.






Talent
Nieuwsgierig
Met elkaar
Plezier
Ontwikkelen
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E. Feiten en aantallen
Uitstroom van leerlingen naar SBO/SO
Schooljaar
Aantal leerlingen naar: 2013/ 2014
3
Speciaal basisonderwijs
Aantal leerlingen naar:
Speciaal onderwijs
vanwege

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2

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

2017/2018

2018/2019

2019/2020

4

5

2

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

1

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 lerenden,
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

2

1

1

1

1

1

1

2

1

5

2

1

1
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.
In 2012 is het laatste schoolbezoek van de inspectie geweest op De Tamboerijn. In het kader van kwaliteitszorg is in mei 2019 een externe audit gedaan. Hieronder de
uitkomsten van deze audit, die betrekking hebben op leerlingondersteuning.

Visitatie
Algemeen

(op basis van het inspectiekader vanaf augustus 2017)
Zie auditverslag mei 2019

Ontwikkelpunten

Zie auditverslag mei 2019

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

voldoende
Goed

Voldoende

Voldoende
Voldoende
Auditverslag
05-2019

Beoordeling inspectie
Algemeen

Ontwikkelpunten

(op basis van het ‘oude’ inspectiekader)
De inspectie concludeert dat de onderwijskwaliteit op De Tamboerijn grotendeels op orde is. Het
eerder toegekende basisarrangement blijft gehandhaafd.
Verantwoording onderwijskwaliteit aan belanghebbenden
Ouders hebben nog onvoldoende zicht op de ambities van de school en de mate waarin de
ambities worden behaald.
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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

3
3
3
3
3
3
3
3
2
17-12-2012

6

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
X

De school heeft goed bruikbare protocollen voor 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

7

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.

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

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

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.
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 die belast zijn met het arrangeren van extra ondersteuning,
e.a. om leerlingen ondersteuning te bieden, waardoor zij zich kunnen blijven
ontwikkelen.

X

X

X
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G. Extra Ondersteuning
Omstandigheden
Gebouw

Aandacht en tijd

Schoolomgeving

Leerling populatie

Teamfactoren

Leerkrachtfactoren

Wijkgerichte
samenwerking

Mogelijkheden inzet
extra ondersteuning

Voorbeelden

Stimulerende factoren

Belemmerende factoren

Aanpassingen lift / toilet,
aparte ruimtes,
bereikbaarheid

Geen drempels
Invalide toilet

1 verdieping (beschikbaar met
traplift)

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

Drie combinatiegroepen

Verschillen in zorgzwaarte per groep.

Collega’s buiten de groep
ingeroosterd voor extra
ondersteuning

Afstemming school en externen nog
niet optimaal.

Buitenspeelmogelijkheden,
Verkeer rondom de school

Veel en uitdagende speelruimte

Specifieke kenmerken
vanuit voedingsgebied,
taalachterstand, SES,
armoede
Specifieke inhoudelijke
teamontwikkeling,
scholing,
teamsamenstelling,
wisselingen

Diversiteit
Betrokken ouders
Kinderen komen graag naar school

Sociaal-economisch zwakke wijk
Veel leerlingen met taalachterstand

Diversiteit
Veel verschillende talenten
Kennis wordt gedeeld
Leerkrachten ondersteunen elkaar
Flexibel omgaan met instromende
leerlingen
Leerkrachten staan open voor
externe ondersteuning en delen
op open wijze informatie over de
leerling.

Verschillen in kennis, vaardigheid en
houding.

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

Prettige samenwerking met OKA

Trainingen zijn niet altijd
beschikbaar, te weinig aanbod of
wachtlijsten.

Organisatie van extra
ondersteuning /
arrangementen,
bekostiging

De school is in staat m.b.v.
arrangementen passend aanbod
te organiseren.

Specialisaties, (te
verwachten) uitval,
wisselingen)

Uitvoering en opvolging van externe
ondersteuning in de groep.

Wanneer bij het OKT de psycholoog
betrokken is om hulp te organiseren,
zorgt dit voor vertraging en
onduidelijkheid over het aanbod.
Veel administratieve handelingen
Lange wachttijd
Moeilijk geschikte aanbieders te
vinden.

Anders
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Welke structurele voorzieningen zijn binnen de
school aanwezig t.b.v. leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften?
Bijvoorbeeld: begeleider passend onderwijs / OKA /
OKT / Psychologen / HB coördinatoren /
verrijkingsgroepen / aanbod voor leerlingen die
uitstromen naar praktijkonderwijs / experts master
SEN / trainingen op sociaal emotioneel vlak /
ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie fysiotherapeut /
logopedie / steunpunt autisme

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

-

Op De Tamboerijn zijn 2 intern begeleiders werkzaam, waarvan 1
opgeleid tot orthopedagoog. Samen hebben zij wekelijks 56 uur IBinzet.
Een tweede orthopedagoog houdt zich bezig met leerlingbegeleiding.
Deze medewerker is tevens dyscalculie specialist.
In de groepen 1-2 zijn twee tutoren werkzaam (72 uur per week)
De school werkt met 2 leraarondersteuners om leerkrachten te helpen
de zorg in de groep vorm te geven.
Er is een dag per week 1 logopedist werkzaam op school
Er is een dag per week 1 fysiotherapeut werkzaam op school
(schrijftherapie)
Er is 1 dagdeel per week een verrijkingsklas op school
Er is 4 dagen per week een OKA (ouder- en kindadviseur) beschikbaar.
Op maandag werkt de OKA op de Tamboerijn in de ouderkamer
Er is een ouderconsulent beschikbaar, 3 dagen per week.
Meerdere keuzes mogelijk































Samenwerkingsverband PO
Amsterdam Diemen
OKT / OKA
Bureau leerplicht
Bureau jeugdzorg
VVE
Ondersteuning passend
onderwijs (Adviesloket)

Altra
ABC
Bascule
Bovenschoolse voorziening
voor begaafdheid
Bureaus in relatie tot
echtscheiding
Bureaus sociaal emotionele
ondersteuning
Cluster 2
Cordaan
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
GGD / Schoolarts
GGZ
Kabouterhuis
Leerlingvervoer
OBA
PIT
Politie / Wijkagent
RID
Samen Doen
Steunpunt Autisme
Veilig thuis / JBRA
Zorgstudent
Anders nl.

X
X

x
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
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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.
Het team van de Tamboerijn ziet ontwikkelruimte en noodzaak rondom de volgende aspecten van de basisondersteuning
 Binnen het team meer kennis krijgen over rekenproblemen en dyscalculie
 Het voortraject van dyscalculie beter vormgeven
 Aanbod voor meerkunners beter vormgeven
 De Tamboerijn zet gerichte interventies in naar aanleiding van de sociale veiligheidsvragenlijst
 Iedere medewerker is goed op de hoogte van de meldcode en beschikt over voldoende vaardigheden om hierover in
gesprek te gaan.

Vertaling van ontwikkelpunten en ambities naar schoolplan en jaarplanning – korte aanduiding / verwijzing / evt. link naar
schoolplan/jaarplan.
Het realiseren van de ontwikkelpunten en ambities wordt jaarlijks verder uitgewerkt in het deelplan zorg van het
uitvoeringsplan.
Voor het schooljaar 2020-2021 staat de realisatie van de volgende doelen centraal:






Zorgstructuur is op orde (inspectiekader): zorg voor leerlingen met een aangepast uitstroomniveau is van voldoende
kwaliteit
We voldoen aan de wet en regelgeving rondom de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
We hebben op school in ieder geval twee specialisten hoogbegaafdheid en meerkunners
Implementatie van het programma Kwink
Onderwijsresultatenmodel PO (referentieniveaus) is actueel binnen de school

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 Tamboerijn neemt de zorgplicht serieus en zal altijd goed beargumenteerd en weloverwogen besluiten of een leerling op
de Tamboerijn geplaatst kan worden. Als leerlingen al geplaatst zijn op De Tamboerijn zal de school alles in het werk stellen te
bieden wat het kind nodig heeft.
Toch ziet de school grenzen aan de mogelijkheden als het gaat om leerlingen die
 Een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.
 Ernstige gedragsproblemen hebben.
 Een zware lichamelijke of geestelijke beperking hebben.
 Een specifieke onderwijsbehoefte hebben waarin in een bepaald leerjaar niet (meer) voldaan kan worden
(zorgzwaarte van een groep)
De Tamboerijn biedt extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Bij leerlingen die op verschillende gebieden extra hulp
nodig hebben (bijv. gedrag en leren) wordt het welbevinden van het kind bepalend in hoeverre De Tamboerijn (nog) de
geschikte plek is.
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