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Toelichting
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons
schoolplan. 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 I

INVENTARISATIE

Het ondersteuningsprofiel 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:
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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
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
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
4
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Organisatie:
a.
De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
b.
De school heeft een effectief zorgteam
Resultaten

In hoofdstuk 2 en 3 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 van buiten
(externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 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 6 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de
kwaliteit daarvan is.
Samenwerkende ketenpartners
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Belangrijke kengetallen van onze school
Tot slot is een aantal algemene kengetallen van onze school opgenomen over onze leerlingen en hun
ondersteuningsbehoeften.

DEEL II

ANALYSE EN BELEID

Inhoud van de analyse
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en
leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen
geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de
toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven
en vastgelegd.
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3)
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen:
1
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Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen,
wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van
het samenwerkingsverband en/of bestuur?
Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie,
doelstellingen?

3

Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode
oppakken? Wij hebben daar met name aandacht besteed aan de aspecten waar het team
extra professionalisering nodig acht.

Vervolgstappen
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan.
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden
voor extra ondersteuning op onze school.

DEEL III

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 derde en laatste deel laat de vaststelling en
ondertekening zien.
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DEEL I

6

INVENTARISATIE

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.
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Kwaliteit basisondersteuning

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 scholen. De gemiddelden
zijn omgezet in een cijfer op een tienpuntsschaal.

7

3

Basisondersteuning

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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Vervolg basisondersteuning

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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Deskundigheid voor ondersteuning

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het percentage scholen
dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan.
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5 Ondersteuningsvoorzieningen
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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6 Voorzieningen in de fysieke omgeving

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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7 Samenwerkende ketenpartners

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief
de samenwerking is.
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Bijlage Kengetallen
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Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning
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Bijlage Scores deskundigheid voor ondersteuning
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Bijlage Scores ondersteuningsvoorzieningen
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners
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DEEL II
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ANALYSE EN BELEID

1. Basisondersteuning
Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

De laatste jaren is de zorgstructuur geoptimaliseerd (zie zorgplan).
De diverse afspraken zijn vastgelegd in het zorgplan. Er wordt beleidsmatig
gewerkt.
Er is aandacht voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Kinderen met een
specifieke zorgbehoefte krijgen gerichte aandacht, zowel verrijkend als
remediërend
Er zijn enkele leerlingen met een beperkte lichamelijke handicap die op de school
opgevangen worden.
We zien dat er ook kinderen zijn die we niet adequaat op kunnen vangen. Het
gaat hierbij om kinderen met grote leerproblemen op meerdere gebieden en om
kinderen met grote gedragsproblemen.
Onderdelen die om aandacht vragen:
- omgaan met gedragsproblemen
- VVE
- evaluatie leerlingenzorg

De kwaliteit van de basisondersteuning durven we zeker voldoende te noemen.
Een aantal ontwikkelingen die in gang gezet zijn moeten nog verder uitgewerkt en
geïmplementeerd worden. Het betreft met name het werken met groepsplannen
en begeleiden van leerlingen met gedrags-/werkhoudingsproblemen.
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De groepen 3 t/m 8 gaan door met traject groepsplannen.
De komende schooljaren gaan ook de groepen 1 /2 het werken met
groepsplannen invoeren.
Jaarlijks zal er aandacht zijn voor begeleiden van leerlingen met gedragswerkhoudingsproblemen. Waarbij steeds centraal staat: “Wat kunnen wij
doen om gedrag positief te beïnvloeden? “
Jaarlijks is er aandacht voor één of meerdere leergebieden. Vaak
gekoppeld aan keuze / invoering nieuwe methode. Het afstemmen op de
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen is hierbij steeds een
belangrijk aandachtspunt
Resultaten van leerlingenzorg duidelijker in kaart brengen.
Uitwerken VVE-beleid

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern)
Beeldvorming
Wat zien wij?

Intern
Binnen het team zijn er meerdere collega’s (6) die de opleiding RT hebben
afgerond. Eén van hen heeft ook master “specialisatie jong risico kind”.
Er is een gedragsspecialist en een dyslexiespecialist aanwezig. Er zijn twee I.B.ers op school. Eén voor de groepen1 / 2 en één voor de groepen 3 t/m 8.
Taal en rekencoördinatoren zorgen voor optimalisering van het taal/rekenonderwijs.
Er zijn twee InternVertrouwensContactPersonen.
Extern
Indien gewenst wordt contact opgenomen met extern deskundigen.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Ons uitgangspunt is om kinderen zoveel mogelijk in de groepen zelf te begeleiden.
Het is daarom van belang dat de groepsleerkrachten hier voldoende vaardigheden
/ kennis voor hebben.
Het is gewenst dat er een tweede gedragsspecialist komt
Zowel op teamniveau als individueel niveau is het gewenst dat teamleden scholing
blijven volgen op zowel didactisch als pedagogisch gebied.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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In ontwikkelplannen is er steeds aandacht voor scholing van teamleden op gebied
van zorgverbreding.
Invulling taak tweede gedragsspecialist.
Individuele nascholingsmogelijkheden onder de aandacht brengen van de
teamleden.

3. Ondersteuningsvoorzieningen
Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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Binnen de school zijn geen ondersteuningsvoorzieningen, zoals hier bedoeld,
aanwezig.

Er wordt voor gekozen om opvang / extra begeleiding zoveel mogelijk binnen de
eigen groep te laten plaatsvinden.
Dit geldt ook voor begeleiding (hoog)begaafde leerlingen. Indien nodig wordt
gebruik gemaakt van hoogbegaafdengroep SKPOEL.
Wij zouden graag zien dat er een bovenschoolse opvangmogelijkheid komt voor
kinderen met ernstige gedragsproblemen. Deze zou een timeoutmogelijkheid
moeten bieden + gerichte begeleidingsmogelijkheden.

Binnen de school bestaan er op korte termijn geen plannen om
ondersteuningsvoorzieningen in te richten. Bovenschools zijn wij voorstander voor
ontwikkeling expertisecentrum met hierin opgenomen opvangmogelijkheid voor
kinderen met ernstige gedragsproblemen. Als dit niet gebeurt zullen we ons
oriënteren op de mogelijkheid en wenselijkheid van een timeoutplaats binnen de
school.

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving
Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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Het huidige gebouw biedt onvoldoende voorzieningen.

Wij vinden het fijn om mee te gaan denken over de vormgeving van de nieuwe
school.

Momenteel wordt een begin gemaakt met concrete plannen voor nieuwbouw.
Dit gebouw dient rolstoelvriendelijk te zijn en ruimtes voor gesprekken en extra
begeleiding te bevatten.

5. Samenwerkende ketenpartners
Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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Indien nodig wordt er samengewerkt met ketenpartners.

Wij zijn tevreden over de samenwerking met de diverse ketenpartners.
De samenwerking met PSZ/KDV zouden we willen intensiveren.

Bij voorbereiding brede school willen we nauw gaan samenwerken met PSZ/KDV.
Dit moet leiden tot een betere afstemming.

Eventuele opmerkingen

Na kritisch overleg vinden we dat wij ons op de onderstaande onderdelen nog verder kunnen
ontwikkelen. Daarom beoordelen we ze liever met voldoende i.p.v. goed:
Deskundigheid, overdracht, evaluatie leerlingenzorg.

Samenvatting van de hoofdlijnen

We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen binnen onze school op te vangen. Uitgangspunten zijn
dat:
- kinderen zich prettig en veilig bij ons op school moeten voelen
- kinderen zich, uitgaande van hun mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.
Uitdaging is om de zorgstructuur verder uit te bouwen zodat het mogelijk is meer leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften op te vangen.
We vinden het belangrijk dat er doelgericht gewerkt wordt en dat er rekening wordt gehouden met
onderwijsbehoeften van leerlingen. Middels het werken met groepsplannen willen we hier een impuls
aan geven.
Speciale aandacht is er voor begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen.
We zullen blijven bewaken dat de onderwijsresultaten goed zijn.
Wij zijn van mening dat er kinderen zullen blijven die beter op andere, gespecialiseerde scholen
opgevangen kunnen worden. Het gaat om kinderen met grotere lichamelijke beperkingen, leer- en/ of
gedragsproblemen.
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DEEL III
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VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:
Op basis van het ontvangen schoolondersteuningsprofiel, de hierover gestelde vragen en de
bespreking hiervan komen we als medezeggenschapsraad tot onderstaande adviespunten richting het
bevoegd gezag:
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Inbouwen van een tussentijdse evaluatie van het SOP en het niet hanteren van deze eerste
versie voor de maximaal toegestane periode van 4 jaar.
Verbetering van de normstelling voor het invullen van de diverse vragen door het aangeven
van richtlijnen hiervoor vanuit Stichting OOK.
Evalueren van de uitkomsten en waar nodig bijstellen van de ingevulde scores.
Herbeoordelen van de beeldvorming/oordeelsvorming/besluitvorming in deel II op
juistheid/onderlinge consistentie
Zo spoedig mogelijk formuleren van paragraaf over SOP die in de schoolgids zal worden
opgenomen.

