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

5 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 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? 

2 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.  
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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 INVENTARISATIE  
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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. 
 

 
 

2  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 vierpuntsschaal. 
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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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4  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. 

  



 

           

14 

 

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 ANALYSE EN BELEID 
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1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Onze school onderscheidt zich nadrukkelijk en fundamenteel in het afstemmen op 

de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Het werken met groepsplannen volgens de cyclus van Handelingsgericht werken 

kan verder geoptimaliseerd worden. 

Wat betreft de lichte ondersteuning is het nodig om te werken aan het instellen en 

invoeren van een dyscalculiebeleid. Het dyslexiebeleid mag verder uitgebouwd 

worden. Het percentage dyslecten is hoog, mn in de tussen- en bovenbouw. Deze 

kinderen zijn veelal tussentijds ingestroomd. 

Het niveau van technisch lezen in de middenbouw en bovenbouw was toe aan 

een nieuwe impuls. Er is behoefte aan meer en directe instructie. 

Er wordt gewerkt met OPP-s maar dat is aan verandering onderhevig vanuit het 

ministerie en heeft dus aanpassing nodig. 

Op het gebied van ouderbetrokkenheid zijn we al heel ver. De 

ervaringsdeskundigheid van ouders gebruiken kan verbeteren. 

Het vastleggen van ondersteuning op de diverse gebieden is geregeld maar het 

moet nog duidelijker geëvalueerd en beschreven worden in de groepsplannen. 

Het werken met een ondersteuningsteam zit in de beginfase. 

Dit schooljaar is gestart met de module Zien: een instrument om de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Het instrument geeft ook 

handelingsadviezen. Een ouder van school heeft een praktijk voor integratieve 

kindertherapie. Af en toe ondersteunt zij leerlingen die haar aanpak nodig hebben. 

Afgelopen schooljaar heeft het hele team zich geschoold op de Kanjertraining. 

Er was behoefte aan een stappenplan Agressie en brutaal gedrag vanuit enkele 

ervaringen. 

Men was op zoek naar een methode voor wereldoriëntatie die past binnen het 

Montessori-onderwijs en DaVinci-onderwijs. 

Op de DaVinci-afdeling bieden wij fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De leerkrachten werken met groepsplannen. De cyclus wordt momenteel 

verbeterd. Bovendien is er sinds twee jaar gewerkt met Parnassys. Het team zoekt 

naar een optimaliseren van het documenteren van de groepsplannen.  

Op het gebied van dyscalculie is nog niets ontwikkeld. 

Het is niet zo dat er te weinig aan dyslexiebeleid wordt gedaan maar het is nodig 

te beschrijven en borgen: protocol. 

De leerlingen die niet op niveau zijn met technisch lezen hebben gerichte en 

herhaalde instructie nodig. 

Het werken met OPP’s zit in de beginfase. De landelijke ontwikkelingen maken 

ook dat de IB-er zich op de hoogte zal stellen en zal bespreken met de 

leerkrachten. Dit zal ook meteen neerslag krijgen in een protocol. 

Ouders worden goed op de hoogte gehouden. Maar als we de ouders zien als 

partners valt de winst te behalen in het samen opgaan in het schooltraject. Op die 

manier leren we van elkaar en maken we gebruik van de ervaringsdeskundigheid 

van de ouders. 

Afgelopen schooljaar is voor het eerst gewerkt met het ondersteuningsteam. Het 

is nog niet echt opgenomen in de cyclus van HGW. 
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De interne begeleiding in school is goed toegerust. Het is nodig de diverse 

onderdelen van ondersteuning goed te borgen.  

Het analyseren van de opbrengsten door de leerkrachten zelf zit in een beginfase. 

Door dat uit te bouwen krijgen we nog meer grip op de onderwijskwaliteit. 

Het instrument Zien is een waardevolle aanvulling op ons leerlingvolgsysteem. 

Het team ervaart de inzet van de Kanjertraining als een verrijking. 

Men was ontevreden met de gebruikte methode voor wereldoriëntatie. 

In de nieuwe methode Vier keer Wijzer heeft men een passende methode 

gevonden voor kosmisch onderwijs, voor beide afdelingen. 

Het hoogbegaafde onderwijs op de DaVinci-afdeling behoeft nog afstemming in 

doorgaande lijn van MB naar BB. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

We benaderen de zorg het komend schooljaar nadrukkelijk vanuit de cyclus HGW. 

Door dat te benadrukken gaat men zo denken en wordt de zorg planmatig 

geboden. Zo komt ook het ondersteuningsteam beter uit de verf. Komend 

schooljaar worden ook meer systematisch klassenbezoeken gehouden waardoor 

de cyclus HGW ook wordt ingeslepen. Binnen de cyclus HGW zal het komend 

schooljaar vanuit de IB nadruk worden gelegd op de rol van ouders als partner. Zo 

gaat er een gedachtenverschuiving ontstaan dat de betrekking met de ouders ten 

goede zal komen.  

Er is een methode voor voortgezet technisch lezen aan geschaft: Estafette. Dat 

gaat komend schooljaar ingevoerd worden. 

Komend schooljaar wordt Zien tweemaal afgenomen en gaan de leerkrachten aan 

de slag met de handelingsadviezen. De ondersteuning van de integratieve 

kindertherapie blijft in het aanbod. 

Komend schooljaar wordt gewerkt aan verdere invoering en borging van de 

Kanjertraining op beide afdelingen. 

Er is een protocol Agressie en brutaal gedrag gemaakt. Dat heeft alleen nog de 

goedkeuring van de MR nodig. 

Komend schooljaar wordt Vier keer Wijzer verder geïmplementeerd en uitgezet in 

een beleidsplan. 

De DaVinci-afdeling krijgt ondersteuning vanuit Novilo om de doorgaande lijnen 

goed op te zetten. 
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 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Op onze school is m.n. expertise aanwezig op het gebied van Hoogbegaafdheid. 

Maar dan ook een grote expertise. En daarin onderscheiden we ons t.o.v. de 

andere scholen binnen ons samenwerkingsverband. 

Daarnaast is  veel ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met 

autisme, dyslexie, ADHD, auditieve beperkingen, RT. Deze 

ervaringsdeskundigheid zit bij de leerkrachten voornamelijk maar niet bij iedereen. 

Twee nieuwe leerkrachten hebben afgelopen schooljaar de Montessori-opleiding 

met goed gevolg afgerond. Alle andere leerkrachten op de Montessoriafdeling 

hebben het Montessoridiploma. 

Het team heeft schooljaar 2013-2014 de Kanjertraining gevolgd. 

De leerkrachten op de DaVinci-afdeling zijn geschoold op het gebied van 

hoogbegaafdheid of zijn ervaringsdeskundige. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Vanuit de start van Passend onderwijs is het noodzakelijk dat er binnen school 

meer expertise komt op het gebied van ASS. 

Binnen het kader komt er veel aandacht voor het OPP. Daar moeten we ons nog 

meer in bekwamen. De IB-er zowel als de leerkrachten. 

De deskundigheid op het gebied van het Montessori-onderwijs is op dit moment 

breed op school aanwezig. Nog één leerkracht moet het diploma halen. 

Op school is nog niemand deskundig op het gebied van dyscalculie. 

Afgelopen schooljaar hebben alle leerkrachten en directie de cursus Kanjertraining 

gedaan. De Kanjertraining wordt nu dan ook in de hele school toegepast. 

In de analyse van de opbrengsten zagen we dat het technisch lezen, begrijpend 

Lezen en Woordenschat niet naar onze tevredenheid scoorde.  

Afgelopen schooljaar heeft het team scholing gevolgd op Spelling. Dit meteen ook 

ingevoerd. Nu is er nog behoefte aan begeleiding voor de leerlingen die doelen 

voor spellen hebben behaald. 

D.m.v. klassenbezoeken door de IB-er zal de kwaliteit ( komend schooljaar) op 

peil gehouden worden. 

Alle leerkrachten DaVinci moeten in ieder geval een (team)training bij Novilo 

gevolgd hebben. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De IB-er gaat komend schooljaar de korte cursussen volgen bij het 

Samenwerkingsverband op het gebied van ASS en ADHD. 

Een leerkracht rondt komend schooljaar de opleiding tot gedragsspecialist af. 

Een leerkracht start komend schooljaar de opleiding tot rekenspecialist. 

Een leerkracht start komend schooljaar met de Montessori-opleiding. 

Een ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband gaat komend 

schooljaar het team bijscholen op het gebied van Woordenschat. Langs deze weg 

geven we het Begrijpend Leesonderwijs ook een extra impuls.. 

Komend schooljaar krijgen de leerlingen die voldoen aan de doelen voor spellen 

een leerlijn stellen aangeboden: van spellen naar stellen. 

De DaVinci-afdeling krijgt scholing door Novilo aangeboden. 
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3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Onze school heeft een afdeling voor hoogbegaafde leerlingen: Da Vinci. 

Binnen het Samenwerkingsverband zien we dat we één van de twee scholen zijn 

met een dergelijke afdeling.  

Andere zorgvoorzieningen zijn op onze school niet aanwezig. 

Dat zien we bij de meeste scholen binnen ons Samenwerkingsverband ook zo. 

Wel kunnen we gebruik maken van crisisopvang en inzet van het Interventieteam 

binnen het Samenwerkingsverband. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Afgelopen schooljaar heeft de Da Vinci-afdeling een flinke impuls gehad op 

kwaliteitsverbetering. Dit onder begeleiding van Novilo en Gedragspunt. Dit naar 

grote tevredenheid van zowel leerkrachten als ouders. 

Andere ondersteuningsvoorzieningen lijken op onze school niet nodig. 

Wellicht in de toekomst ondersteuning op gebied van autisme. Dit gezien de 

ontwikkelingen op gebied van Passend onderwijs.  

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De veranderingen voor de Da Vinci-afdeling gaan komend schooljaar verder 

ingezet worden. 

We bekijken in hoeverre de expertise van de gedragsspecialist ingezet zal moeten 

of kunnen worden. 

Dat geldt ook voor de kennis die opgedaan wordt door de IB-er op gebied van 

ASS en ADHD. 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Het gebouw van de MSW is niet rolstoelvriendelijk. Er is wel een invalidentoilet 

aanwezig. 

Er zijn geen specifieke voorzieningen voor dove/ slechthorende/ blinde of 

slechtziende kinderen. Er is geen therapie of verzorgingsruimte beschikbaar. Wel 

zijn er ruimten die beschikbaar zijn voor gesprekken, om zelfstandig te werken of 

om een time- out te nemen, maar die voldoen vaak niet aan de rust die hiervoor 

nodig en vinden plaats in het noodlokaal. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De rolstoelvriendelijkheid is redelijk eenvoudig op te lossen door bruggetjes te 

leggen voor de drempels. Wanneer dit nodig is, gebeurt dit ook. 

De kinderen op de MSW leren hoe ze rustig in bepaalde ruimten kunnen werken 

of spelen zonder anderen te storen. Het zou fijn zijn als we over mee ruimte 

konden beschikken, maar het gebouw leent zich daar niet voor. 

Op de gang zijn werkplekken en ‘terugtrek-’plekjes gecreëerd. De werkplekken op 

de gang zijn verdeeld over de groepen. Hier kunnen we ons voorlopig mee 

redden. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

 

Het is niet reëel binnen korte termijn te verwachten dat er verbouwd wordt. We 

roeien met de riemen die we hebben. 

We spreken kinderen aan die het moeilijk vinden om rustig te werken op de gang 

vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar. 

 

 

5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Er vindt regelmatig samenwerking plaats tussen de leerplichtambtenaar, het CJG, 

schoolmaatschappelijk werk en de GGD/ JGZ. 

Er is incidentele samenwerking met de Politie, Wijkorganisaties, 

Kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, scholen voor PO of VO, SO cluster 1,2 

of 4 en het SBO. Dit alleen wanneer het noodzakelijk is met betrekking tot de 

begeleiding of overdracht van kinderen. 

Tot nu toe is er nog geen samenwerking nodig geweest met cluster 3 scholen. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

 

De samenwerking met de hierboven beschreven ketenpartners verloopt naar 

wens. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

 

We vinden het in het belang van kinderen om de samenwerking goed te houden 

en te investeren in contacten. 
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Eventuele opmerkingen 

 

 

- De cyclus van HGW gaat aangescherpt worden. Dat zal ook positief effect hebben op het 

ondersteuningsteam en de ouderbetrokkenheid. 

- Op deskundigheid van het personeel wordt komend schooljaar hoog ingezet. Zowel op team-

niveau als op individueel niveau. 

- Technisch lezen, Woordenschat (en daardoor Begrijpend Lezen) krijgt een flinke impuls. 

- De aanpassingen binnen de Da Vinci-afdeling zullen verder uitgewerkt en ingevoerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de hoofdlijnen 
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
En vastgesteld door het bestuur: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
 


