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Toelichting
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze
leerlingen bieden en wat daarvan de kwaliteit is. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons
onderwijs duidelijk. Verbeterpunten en plannen voor de toekomst zijn meegenomen in het schoolplan.
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt hier onderdeel van uit. Het profiel is samengesteld samen met
het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur
vastgesteld. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en
getoetst.

DEEL l INVENTARISATIE
Het ondersteuningsproflel bestaat uit de volgende onderdelen:
• een korte typering van onze school
• de kwaliteit van onze basisondersteuning
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt
• de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden
• de voorzieningen in de fysieke omgeving
• de samenwerkende ketenpartners
• belangrijke kengetallen van onze school.
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht.
Een korte typering van onze school
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:
1 Onderwijs:
a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de
ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties

2 Begeleiding:
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning

3 Beleid:
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo
nodig aan

a
4 Organisatie:
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
b. De school heeft een effectief zorgteam
5 Resultaten
In hoofdstuk 2, 3 en 4 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld.
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 5 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid
in beeld.
Ondersteuningsvoorzieningen
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen.
Voorzieningen in de fysieke omgeving
In hoofdstuk 7 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de
kwaliteit daarvan is.
Samenwerkende ketenpartners
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Materialen in de klas
Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen
en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te
ondersteunen.

Grenzen van de zorg
Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.
Belangrijke kengetallen
Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze
met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.
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DEEL

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld
door het bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het tweede deel laat de vaststelling en
ondertekening zien.
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1 Typering van de school
In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben.

Elk kind is uniek en heeft zijn talenten. Het kind staat daarmee centraal in onze school. Basisschool

Octa biedt kinderen de ruimte om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te
halen. Ons ondepA'ijs staat in dienst van deze ambitie. Wij willen dat het kind vanuit een veilige en
vertrouwde schoolomgeving kan groeien. Vanuit een omgeving waarin respect voor de ander en een

goed gevoel voor jezelf centraal staat. We hebben dit samengevat in de volgende uitgangspunten met
betrekking tot onze kijk op mensen.
"Je bent goed zoals je bent"

"Wat kan het kind wel, waar liggen mogelijkheden"
"Er voor een ander zijn geeft voldoening en kracht"

ta
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2 Kwaliteit basisondersteuning

100COO Basisschool OCTA

Gemiddelde alle scholen

Onderwijs Pedagogisch hand&len

Ondersteuning Planmatig viert-.en

Lichte ondersfeuning

Overdracht

Ouders

Befeid Bel&id ieeriingensorg

Evaiuatle tsedingenzorg

Resultaten Resuttiten

3.5

Grand Tota!

Kleurlegenda
0.0

4.0

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle schoten. De gemiddelden
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal.
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3 Basisondersteuning
100COO Basisschool OCTA

De seftool voert een actief (soclaaH veilighetdsb&leld,

Alle scholen

p .

jj Leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat.
c

o
Leraren zijn pedagogisch competent.

De schoot gebryiM een samenhsngerd leefifngvoigsy.steem.

p .

De- schoo! analyseert systematisch de Fesulïafen van leerlingen.

Leraren gaan bi) leerlingen (vroegtijdig) ondersteuningsbehoenen na.
Leraren stellen groepspiannen of-overzichten op.

ÏP •

Leraren voeren gfoepsplannen/-overïichlen systematisch Uit

:p •

De OPP.en hebben een vasfe structuur en zijn gctueef

Leraren zijn begeieidingscompetenf

Kp

De school voert een adequaat dyslexiebeleid.
EB

c

^ De school voert een adequaat dyscaicuiiebeleid.

ë
-ë De school voert een adequaat beleid la.v. gedragsproblemen.

l

De school heeft procedures vastgelegd voor medische handelingen.

Er is warme overdracht van voorschoolA?orige school naar eigen school

Er is warme overdracht binnen de school tussen leerjaren

Erisv/amie overdracht van eigen school naar volgende school

De school gebruikt de er/aringscieskundigheid van ouders.

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De scttool betreki ouders bij hef opstellenfevsiueren van het OPP.

D& school betrekt ouders bij de warme overdracht.

Kleurlegenda:
voorbeeld voor anderen

op orde

j enigszins onhvikkeld

in kinderschoenen

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat het
percentage scholen met een bepaalde beoordeling.

L'?°Ï"''°°'

4 Vervolg basisondersteuning
100COO Basisschool OCTA

Alle scholen

De school h&sft een duidelijke visie op de onGersteuning van leerlingen

De interne ondersteunrngspröcedures zijn vastgeEegd

De school zet ondersteuningsmicideten gericht in.

De schooS hanfeerf een vaste onderslsumngsroute.

De school evalueert Jaailij'ks het beleid Ier ondersteuning van leerlingen

De school gaat jaarlijks na of de onöersteunmgsmiddelen goed zijn ingÊ-sst.

De r-ssutttS.ten ilggen op of boven het niveau van vergelijkbare scholen.

^ De schoof hanteert ambitieuze normen (en dosien) voor te bereken resulfsten

De schoof versntv/oordt de b&reiRte resuttaten.

Kleurlegenda:
B voorbeeld voor anderen ys!, enigszins onhïikkeld
§ op orde § in kinderschoenen

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.
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5 Deskundigheid voor ondersteuning
100COO Basisschool OCTA

Gemiddelde alle scholen

Vanuit school Vanuit bestuur SWV/extern

'Ï -^ S ^i 'ï

11111

l j l II

cü -.
~a ?s

3

v 'v.

s s -^

B .a .s s s

Vanuit school Vanuit bestuur S'WV/extem

Orthopedagogie
(School)maatschappelijk werk
Remedial teaching
Speltherapietergotherapieifysiotherapie
Dyslexie; taal-, lees-, spraakproblemen, 1„

pi-

Dysca!cu!ie/ rekenen-; wiskundeprobiem..

1-1

Faaiangstreductie

M
rl

Sociale vaardigheden (SOVA-trainIngi
Motorische beperkingen; motorische re..

1:1

Verstandelijke beperRingen
Gedragsproblemen fgedragsspedalïst, t.

Huiselijk geweld'AMKI vertrouwenszaken
Auditieve beperkingen
Visuele beperkingen
Concentratieproblemen, ADHD-leerlingen
Autisme |PDD, PDD-NOS, Aaperger, AS..

Hoogbegaafdheid
Jonge risicoleerMngen, WE, NT2

Jeugdhulp
Huiselijk geweld/AMK/vertrouwenszaken

;50%

l j 58%

|50%

Overige deskundigheid
Vanuit school

Kleurlegenda:
B kwaliteit geborgd

Vanuit bes tuur

naar tevredenheid i< l niet naar tevredenheid i niet beschikbaar

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts staat het
percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan.
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6 Ondersteuningsvoorzieningen
10OCOO Basisschool OCTA Gemiddelde alle scholen

Ondersteuningsvoorzieningen

Huiswerkk{as(sen)
Hoogbegaafden groep{en}
Schakel-ftaal- NT2-groep(en)

Structuurgroep(en)
Autigroep(en)
Groep(en) zeer moeilijk lerende kinderen

Groep(en) moeiiijk ierende ïïinderen

Groep(en) leerlingen met internaliserende gedragsproblemen
Groep(en) leerlingen met extemaiiserende gedragsproblemen

Observatiegroep(en)
CrisisopvangQrQep(en)f'time out groepen

Heterogene sbo-fso-groep(en)

50ï

Overige voorzieningen

Kleurlegenda:
B kwaliteit geborgd
UI naar tevredenheid

l niet naar tevredenheid

niel beschikbaar

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien
hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving
100COO Basisschool OCTA Gemiddelde alle scholen

Extra voorslenjngen sn de fysieke

omgeving

Gebouw en ruimtes zijn rolstoetvriendeUJR

Invalidetoilet(ten)

Voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen

Voorzieningen voor bHnde/stechtziende leerlingen

l
l

Therapierutmte(s)

VeraorBinBsniimte(s)

Stilte- of time out ruimtc(s)- of hoekfen)

\MV
Overige fysieke voorzieningen

Kleurlegenda
B kwaliteit geborgd
naar tevredenheid

l niet naar tevredenheid
niel beschikbaar

Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.
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8 Samenwerkende ketenpartners
róOCOO Basisschool OCTA Gemiddelde alle scholen

Samenwerkende ketenpartners

Afdeling leerplicht gemeente
CJG gemeente waaronder (buurt-)coaches

(Schooi) maaÉschappeiijh werk
GGDfJGZ
RevaHdatie-centra

Geestelijke gezondheidszorg
Jeugdhulp
Polrtie
Wfjïtorganisataes

Voorzieningen voor voorschoolse educatie (KDWPSZ)

H

Scholen voor PO
Scholen voor VO
Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 1 en 2

B

Scholen voor speciaaf onderwijs, cluster 3
Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4
Scholen voor speciaal basisonderwijs

Overige partners

Kleurlegenda
B structureel en intensief samen g| incidenteel en op afroep samen
U regêimat-'g samen : met deze partner(s) niel samen

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief
de samenwerking is.
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9 Materialen in de klas
10OCOO Basisschool OCTA Gemiddelde alle scholen

Ondefsteuningsmatensien en
-voorzieningen iri de Rtas

Orthodldactisch materiaal taalilezen
Orthodidactisch materiaal rekenen/wiskunde

Specifiek aanbod/materialen voor meer- en hoogbeoaafd&n

Inzet specifieke computerprogramma's
Schema's, stappenplannen voor leerlingen die structuur nodig

hebben
Concentratiemlddelen in de klas (oorkappen, stilteplekken e.d.)
Ringleiding in de klas
Extra formatie in de groep

Ondersteuning van de leraren door assistenten (meer handen)

Extra aandacht door inzet van (coiiega-)teraren

Systeem van coaching door ieeriingen
Overige materialen

Kleurlegenda:
B Structureel en kv/aliteiÉ geborgd
Naar tevredenheid

ïj Ad hoc in gebruik
Niet beschiti;tï33r

Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke
kwaliteit de materialen hebben.
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10 Grenzen van de zorg

10OCOO Basisschool OCTA Gemiddelde alle scholen

Criteria voor (fe grenzen van onze
zorg
De aanwezige deskundigheid voor extra ondersteuning binnen hef team
De mate waarin de leerling en leraar extern worden ondersteund
De mate waarin de school de ieeriing de benodigde medische
onciersteuning/verzorging kan bieden
De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan
realiseren
De mate waarin de veiiigheid van de leerling, de medeteerEinaen, hun ouders en de
leraar kan worden gewaarfcörgd
De mate waarin het functioneren en het gedrag van de feeriing voor de schooi
hanteerbaar zijn
De mogeEijk heden van ons aanbod en de materialen
De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen
De mogeiijkheden, deskundigheid en er/aring van de leraar

De omstandigheid dat gewerkt moet worden in een combinatiegroep
Het aantal leeriingen met extra onderwijsbehoeften in de groep
Het overschrijden van de maximale groepsgrootte

Toelichting grenzen van onze zorg

Kleurlegenda

•Ja
Nee

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning
10OCOO Basisschool OCTA

n?

c. c

Beleid

^

De school heeft een duidefijke visie op de ondersteuning ^sn leeriingen-

ieeriïngenzorg
De interne ondersteuningspfocedur6S zijn. vastgelegd
De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in.

</

De school hanteert een vaste ondersteuningsroute.

Evaiuafe

</

De schoot evaiueeFtJiiïutijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen.

l&eriingenzorg

</

De school gaat JaarfijRs na of de ondersfeuningsmiddeien goed zijn rngezet

Pfanmatig

De school gebruikt een samenhangenef lëerfingvoigsysfcem-

v/er^en

<ƒ

De school analyseert systernstisch de resuKaten van leeriingen.
Leraren gaan bij icêningen (vroe-gtijöig) ondersteuningsbehc-eften na

</

Leraren stelten groepsplannen of-o'rórzichten op

•/

Leraren voeten gK>ep3p!annen/-overachten systematisch uit.
De OPP-en hebben een vasïe structuur en zijn sctueel
Lersren zijn begsieidingscortipetent

CB Lichte

De school voert een adequaat dys'exiebeteid.

^p

De school voert een adequaat dyscaicufiebeleid

^

•% cmdersteuning

De school voert een adequaat beieid ta.v. gedragsproblemen.

Overdracht

De school heeft procedures vastgelegd voor medische liandefingen.

</

Er is warme overdracht van voorschool/vorige school naar sigen schoot.

^

Er is warme overdracht binnen de schoo! tussen leerjaren
Er ss v/arme ovefdrzcht van eigen school na^r voigende school.
De school gebniikt de er/aringsde-sRundigheid van ouders.
De school informeert ouders over ds onhwkkefing v;m hun kind.

<ƒ

^
^

De scliool betrekt ouders bij het opstsllentevalueren van hst QPP.
De school betrekt ouders bij öe wam'ïê overdracht

Pedagogisch

De school voert een actief fsociaail veiHoheidsbeleid.

handeSen
Leraren zorQen voor een veilig en ondersteunend klimaat

•/

Leraren zijn pedagogisch competent

•/

c Resultaten

De resuïtaten liggen op of boven hel niveau van vergeIijRbare scholen.

s

De school hanteert ambitieuze nonnen (en doelen) voor te bereiken resultaten
De schoot veranhworöf de bereikte resultaten.
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Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning
100COO Basisschool OCTA
Vanuit school Vanuit bestuur SWV/extern

CT ^

t i

•u

n

.~ï

c

X?
•ü

XSt

o ^
^

e' -£
^ su
<u T?

Qrthopedsgogie

'E

^

=

</

Remedial

teaching

v

^

'E

'E

~f

</

JÏ

</

•/

•/

</

SpeiSherapjef'ergotherapie^fyslotherapie </ ^ </
Dyslexie/ taal-, leea-, spraakpioblemen, logopedie -f •/ </
DyscsEci.ilie/reftenen-, wiskundeproblemen »/ </
FaalangstrecfucÉie

</

'/

</"

Sociale vaardigheden (SOVA-training! -f •/ •/•
Motorische beperkingen^ motorische remedial teaching V </ </
VerstandeiiJRe

beperkingen

^

</

->/•

Gedragsprobiemen (gedragsspeciaiist, time out begeleid.. »/'</• </'
Huiselijk gewe!d,fAMK,fvertrouwenszaken </ ^

Huiseiijk geweid/AMK/vertrouwenszaken ^
Auditieve
Visuele

beperkingen

beperkingen

^

'/

'/

</

^
*/

Concentratieprobiemen, ADHD-leerfingen V' ^ </
Autisme (PDD, PDD-NOS.Asperger.ASS). -f -f •f
Hoogbegaafdheid
Jonge

risicoieeriingen,

Jeugclhulp
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WE,

-/•

^

NT2
•/

"^
•J-

-</

(School)maatschappeltjkwerk

(Ü

u

-£1
•u

-.*

ë s

£l
'^

-o

JÜ

'/
'/

</

•/

</

</•

s

&
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen

Voorzieningen 100COO Basisschool OCTA

Huiswerkklasjsenj
Hoogbegaafden groepten)

</
<ƒ

Schakel-ltaal- NT2-groep(en)

-/

Structuurgroep(en)

^
^
^
^

Autigroep(en)
Groepten) zeer moeilijk lerende kincieren

Groepjen) moeilijk lerende kinderen
Groep(en) leeriinoen mettnternaliserende gedraosprobfemen
Groep(sn) leerlinoen met exfernaliseremie gedragsproblemen

Obsep/atiegroeplen)
Cris(sopvanggroep(en)('time out groepen
Heterogene sbo'/so-groep(en)
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^
^
^
^

Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving

Voorziemneen in de fysieke omgevine 100COO Basisschool OCTA

Gebouw en ruimtes zijn roEstoefvriendeiljk

InvaiidetoiSet(ten)
Voorzieningen voor dove/sEechthorende ieeriïngen

V'

Voorzieningen voor blindefslechfziende leerlingen

-/

Therapiemimte(s)

•f

Verzorgingsruimfe(s)

•/•

Stilte- of Urne out ruiinte(s)- of hoekjen)

•f
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners

Samenwerkirw ketenpartners 100COO Basisschool OCTA

£g

ïÉ

Q. =

ïë

•< E

5 S

Së

•S g

2S

2J 11

É'È

Afdeling leerplicht gemeente
CJG gemeente waaronder (buurt-)coaches

-/

(School) maatschappelijk werk

</

GGDUGZ

./

Revalldatie-centra
Geestelijke gezondheidszorg

Jeugdhulp

^

Politie

«/

Wijkorganisaties
Voorzieningen voor voorschooise educatie (KDWPSZ)
Scholen voor PO

Scholen voor VO
Schoien voor speciaal onderwijs, cluster 1 en 2
Schoten voor speciaal onderwijs, clusters

v

Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4

<ƒ

Scholen voor speciaal basisonderwijs

^
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a
Bijlage Scores Materialen
Materialen 100COO Batisschool OCTA

Orthodldacttsch materiaal taa!;3ezen

>/•

Orthodidactisch materiaai re)<enen;v/iskunde

•/

Specifiek aanbod;malerialen voor meer- en hoogbegaafden

</

Inzet specifieke computerproQrainma's

>/

Schema's, stappenplannen voor leerlingen die structuur nodig h..

•f

Concentratiemiddelen in de klas (oorkuppen, stilteplekken e.cl.)

•/

Ringleiding in de klas
Extra formati& in de groep
Ondersteuning van de Eeraren door assistenten (meer handen)
Extra aandacht door inzet van (coliega-)ieraren
Systeem van coaching door leerlingen
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg
Grenzen 100COO Basisschool OCTA
Ja
De aanwezige deskundigheid voor extra ondersteunino binnen het team </
De mate waarin de ieeriing en leraar extern worden ondersteund </'
De mate waarin de schooi de leerling de benodigde medische ondersteunin.. </
De mate waarin de schooi het ontwikketingsperspecÉief van de leerling kan >. <ƒ
De mate waarin de veiiigheid van de leerling, de medeleeriingen, hun oucier.. •/
De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de scho,. V
De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen ^/
D& mogelijtthed&n van ons gebouv/ en de aanwezioe voorzieninoen </
De mogeiijkheden, deskundigheid en er/aring van de leraar «/r
De omstandigheid dat gewerkt moet worden in een combinatieoroep
Het aantal leerlingen mes extra o nderwijs behoefte n in de groep ^
Het overschrijdei-i van de maximale groepsgrootte ^
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ta
DEEL II VASTSTELLING EN ONDERTEKENING
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SStta
Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:

Datum !&l - 10 '3-CL' )

Plaats ' VA'l-e^v^/-c^£^v-v
^-\

Handtekening MR

En vastgesteld door het bestuur:

Datum 19 juli 2021

Plaats Doetinchem

Handtekening bestuur Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

L.P.M. Hermsen

Voorzitter College van Bestuur
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