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Inleiding  

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding  
op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs gebaseerd op de formulering 
basisondersteuning , aanbod voor ondersteuning en extra ondersteuning die aan leerlingen bij ons 
op school geboden kan worden. 

Aangaande het SOP staat in het (vernieuwde) Ondersteuningsplan van het SWV PO 20.01 (2018) het 
volgende omschreven:  

De basisondersteuning is het door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken niveau van 
ondersteuning dat beschikbaar is voor iedere leerling op alle scholen in het samenwerkingsverband. 
Het gaat daarbij om het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die de school binnen 
haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met 
samenwerkende ketenpartners, uitvoert. Deze interventies organiseren de scholen zelf met de hen 
daartoe beschikbaar gestelde middelen. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel 
beschikbaar is voor of binnen de basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Er wordt voor deze interventies dus geen toewijzende verklaring 
afgegeven die recht geeft op extra ondersteuning door het samenwerkingsverband. 

De vastgestelde basisondersteuning van het samenwerkingsverband is gebaseerd op 13 
kernkwaliteiten die voortkomen uit de vier elementen van basisondersteuning uit het 
Referentiekader (2013) horend bij de wet op Passend Onderwijs.  Het niveau ligt daarmee boven de 
inspectienorm (basiskwaliteit, Waarderingskader 2017) en komt overeen met wat 85% van alle 
kinderen in het basisonderwijs kennen en kunnen.  

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een 
samenwerkingsverband kan bieden.  Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een 
dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.  
Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden 
voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.  

En in de omschrijving van basisondersteuning: 
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de 
eventueel extra ondersteuning die een individuele school – eventueel met ketenpartners – biedt. 

Kortom: in het SOP komt de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van 
de scholen (gebruik: checklist) en de extra ondersteuning die de school biedt (gebruik : index 
verscheidenheid). 
En wenselijk: de ambities van de school omtrent het bieden van extra ondersteuning 

 
Wettelijk kader  
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de 
taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit 
document beschrijft de school de basisondersteuning, de  extra ondersteuning de school biedt of wil 
gaan bieden. Als slot beschrijft de school de ambities die er zijn rond Passend Onderwijs. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel:  
• is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school  
• wordt geschreven door de directie van de school  
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar (dat wordt jaarlijks) vastgesteld  
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad  
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Samenwerkingsverband 20.01 
Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs  (SWV 

20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning 

aanwezig. 

Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 

www.passendonderwijsgroningen.nl 

 

 
 
  

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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1. Algemene gegevens van de school 
Naam van de school    : CBS de Regenboog 
Bezoekadres     : Schoolstraat 12 
Postcode     : 9781 JN 
Plaats      : Bedum 
Brinnummer        : 09BL 
Directeur     : Lourien Groenendal 
Locatiecoördinator   : Tineke Huisinga 
Intern Begeleiders   : Esther Gerssen en Marije Boerma  
Samenwerkingsverband   : 20.01 
Aantal leerlingen september 2022 : 289 
 

2. Missie & Visie van de school 
Vanuit onze onderwijskundige visie nodigen we kinderen op CBS de Regenboog kinderen uit om hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hiervoor is een rijke leeromgeving gecombineerd met 
duidelijke structuur nodig. Wij creëren een prettige leer-, werk- en speelomgeving, waarin veiligheid, 
plezier en geborgenheid centraal staan. We leren de kinderen verschillen te respecteren. Het 
accepteren van elkaar zoals we zijn en het rekening houden met elkaar, zijn belangrijke waarden in 
onze school. We vinden het belangrijk om kinderen toe te rusten om samen te leren leven. Vanuit 
onze levensbeschouwelijke visie stimuleren we het nadenken over het leven vanuit een Christelijke 
basis. We willen samen kunnen lachen, huilen, vieren en gedenken. Samen groeien we door goed 
onderwijs. We zijn voortdurend in ontwikkeling en willen graag samen ons onderwijs elke dag een 
beetje beter maken. Daarbij leren we van en met elkaar: leerlingen, ouders en leerkrachten 
 

3. Basis- en extra ondersteuning binnen VCPO Noord Groningen 
euningeNG) en maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01. Binnen het 
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden (basisondersteuning) en 
extra ondersteuning. 

De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt 
geboden binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning zijn als 
bijlage opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2019-2023. (www.passendonderwijsgroningen.nl).  

De extra ondersteuning wordt binnen ons samenwerkingsverband vormgegeven door middel 
van arrangementen en wordt door de school aangevraagd bij het Ondersteuningsteam. De 
arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs. Arrangementen worden jaarlijks 
bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van de scholen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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4. Welke basisondersteuning kan de basisschool bieden  

4.1 Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01   
In Tabel 1 staat het overzicht ten aanzien van de geboden basisondersteuning binnen de scholen 
waarover binnen het samenwerkingsverband afspraken zijn gemaakt. Als algemene voorwaarde 
wordt gesteld dat de scholen over een basisarrangement van de inspectie beschikken.  

 
Tabel 1. Kernkwaliteiten van basisondersteuning 

De vier aspecten 13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning 
(samenwerkingsverband 20.01) 

Preventieve en licht 
curatieve interventies 
 

 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

2. Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig 
hebben op een ander niveau is een 
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.  

De onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

3. De scholen hebben een effectieve (interne) onderwijs 
ondersteuningsstructuur. 

4. De leerkrachten, IB-ers en directeur werken continu aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties. 

5. De school organiseert effectief multidisciplinair overleg 
gericht op de leerlingenondersteuning. 

6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het 
onderwijs. 

Planmatig werken 7. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen. 
8. De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de 
ontwikkeling van leerlingen. 

9. De school voert beleid op het terrein van de leerling 
ondersteuning.  

Kwaliteit van 
basisondersteuning 

10. De school werkt met effectieve methoden en aanpakken. 

11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning en opbrengsten. 
12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 
 

13. De school heeft jaarlijks haar ondersteuningsprofiel (SOP) 
vastgesteld. 

 
4.2 Kwaliteit van de basisondersteuning binnen onze school   
Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de inspectie vastgestelde 
basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan de inspectie geen 
tekortkomingen heeft vastgesteld, die noodzaken tot verscherpt toezicht. Voldoet de school niet aan 
deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de basisondersteuning.  

In juni 2016 heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden, in juni 2018 is er een audit 
uitgevoerd en in augustus 2020 een online inspectiegesprek. Beoordeeld is dat onze school voldoet 
aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement. Onze school voldoet op basis van de 
checklist aan de vastgestelde basisondersteuning (voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist) 
(Tabel 2. Inspectiebeoordeling  
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Tabel 2. Inspectiebeoordeling 

A. Onze school voldoet aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.  
Laatste inspectiebezoek / audit        : juni 2016 inspectiebezoek, audit juni 
2018,         inspectiegesprek aug 
2020 (online gesprek). 
Arrangement    : Basisarrangement 
Evt. opmerkingen    : n.v.t. 
 
Om de basiskwaliteit van basisondersteuning te kunnen vaststellen is als 
criterium eveneens het toezichtskader van de inspectie, met als 
minimumnorm voor basiskwaliteit:  
Onderwijsproces: Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen zijn tenminste 
voldoende en niet meer dan één van de andere standaarden is onvoldoende. 
Schoolklimaat: veiligheid is tenminste voldoende.  
Onderwijsresultaten: leerresultaten zijn tenminste voldoende.  
 
Zicht op Ontwikkeling en Didactisch handelen zijn tenminste  
voldoende en niet meer dan één van de andere standaarden is  
onvoldoende:        ja  
Schoolklimaat: veiligheid is tenminste voldoende:     ja  
Onderwijsresultaten: leerresultaten zijn tenminste voldoende:  ja  
 
De basiskwaliteit van onze school is op orde.  

 
B. Onze school voldoet op basis van de checklist aan de vastgestelde 

basisondersteuning 
(voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist)  
 
X Ja 
□ Nee  
Indien ‘nee’ is ingevuld en bij nog verder te ontwikkelen kernkwaliteiten   

4.3 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning 
4.3.1 Preventieve en licht curatieve interventies 

Binnen de basisondersteuning maken wij als school gebruik van verschillende volgsystemen om de 
ontwikkeling op verschillende gebieden te volgen en problemen vroegtijdig te signaleren. Wij maken 
gebruik van:  

• Leerlingvolgysteem (Cito Leerling in Beeld) 

• Kleutervolgsysteem (Digikeuzebord) 

• Signalering meer- en hoogbegaafdheid (SIDI PO) 

• Signalering leesproblemen: Dyslexieprotocol 

• Signalering rekenenproblemen: Bareka 

• Volgsysteem sociale veiligheid en signalering pestgedrag: KIVA 

• Administratiesysteem: Parnassys 
 
Wij gebruiken methodieken op de vak- en ontwikkelgebieden. Voor leerlingen die meer uitdaging of 
ondersteuning nodig hebben, zetten wij verschillende interventies in (Tabel 3). Daarbij kunnen 
leerlingen in kleine groepjes ondersteuning/pre-teaching krijgen van een onderwijsassistent. 
Leerlingen die Levelwerk krijgen, volgen hiervoor twee keer per week instructie. 

De leerkracht bepaalt, naar aanleiding van resultaten en observaties tijdens de les, welke 
aanpak en mate van ondersteuning nodig is. Dit gebeurt in overleg met de Intern Begeleider en waar 
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nodig ook met het Bovenschools Ondersteuningsteam (BOOT). Afspraken die wij hanteren zijn 
vastgelegd in verschillende protocollen en kwaliteitskaarten.  
 
Tabel 3. Methodieken en interventies 

Vakgebied Methode Curatieve interventies 

Technisch lezen Veilig Leren Lezen (groep 3) 
Estafette (groep 4 t/m 8) 

Bouw (groep 2 t/m 4) 
Plustaak 

Estafette (groep 4 t/m 8) Leesondersteuning op drie 
niveaus (groep 3 t/m 8) 

Begrijpend lezen Veilig Leren Lezen en Humpie 
Dumpie (groep 3) 

Pre-teaching 

Junior Einstein en 
Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8) 

Rekenen Pluspunt (groep 3) Calcularis (groep 3 t/m 8) 

Met Sprongen Vooruit (groep 1 
t/m 8) 

Rekenroute (groep 3 t/m 8) 

Snappet (groep 4 t/m 8) Rekentijger (groep 3 t/m 8) 
Spelling  Veilig Leren Lezen (groep 3) 

Staal (groep 3 t/m 8) 
Letterster (groep 4 t/m 8) 

Taal Taal in Beeld via Snappet Taalmeesters 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Gouden Weken 
KIVA 

KIVA 

Executieve functies Groeitorens (snel starten, 
doorwerken, plannen, 
doorzetten, onthouden en 
doen) 

 

 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod hebben op een ander niveau is een 
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de 
onderwijsbehoefte van de leerling beschrijven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig 
heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze 
onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. 
Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, 
kunnen wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan 
praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten. 
Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden.  
 

4.3.2 Wat biedt onze school aanvullend op de basisondersteuning?  

Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning iets extra’s 

bieden. Zo werken wij samen met verschillende externe partijen om ons ondersteuningsaanbod 

binnen de school te vergroten, is er aandacht voor de professionalisering van het team, is de 

ondersteuningsstructuur vastgelegd en werken wij handelingsgericht.  

Samenwerking met externe partijen:  

- De Torenklas 
Vanuit de VCPO Noord Groningen wordt de Torenklas georganiseerd. Eén ochtend per week 
vindt deze plaats bij ons op school. Deze groep is bedoeld voor leerlingen die onvoldoende 
uitgedaagd kunnen worden binnen de basisondersteuning en/of leerlingen waarbij sprake is 
van een hulpvraag op een ander gebied, waardoor het nog niet lukt om het volledige 
potentieel te benutten. In de Torenklas wordt net als in de rest van de school de executieve 
functies benadrukt om zo de leerlingen bewust te maken van de voorwaarden die nodig zijn om 
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tot leren te komen/te komen tot ontwikkeling van hun mogelijkheden. Na een aanmelding bij de 
Torenklas wordt met behulp van criteria beoordeeld of de betreffende leerling voor de Torenklas 
in aanmerking komt.  

- De jeugdverpleegkundige van de GGD  

Elke school heeft een contactpersoon jeugdhulp: een sociaal verpleegkundige van de GGD. 

Wanneer vragen rondom een leerling het onderwijs overstijgen, kan de school (in overleg 

met ouders) of kunnen ouders contact zoeken met sociaal verpleegkundige.  

- Verschillende aanbieders van dyslexiezorg 

Wanneer een leerling op basis van het dyslexieprotocol in aanmerking komt voor vergoede 

dyslexiezorg, wordt dit met ouders besproken. Zij kunnen vervolgens hun kind via de huisarts 

aanmelden voor een verwijzing naar vergoede dyslexiezorg. Bij een aantal aanbieders is het 

mogelijk dat het dyslexieonderzoek en/of de behandelingen in onze school plaatsvinden.  

- Logopedie SamenSpraak Noord  

Leerlingen met problemen in de taal- spraakontwikkeling kunnen aangemeld worden voor 

logopedie. Wanneer ouders kiezen voor de praktijk ‘SamenSpraak Noord’ kunnen de 

behandelingen bij ons op school plaatsvinden. De logopediste van deze praktijk één dag per 

week aanwezig op onze school.  

- Kentalis 

Bij leerlingen met (vermoedens van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan Kentalis 

worden ingeschakeld. Zo kunnen zij op school komen om advies te geven aan leerkrachten, 

of vindt de behandeling van Kentalis op school plaats.  

- Gezinsklas 

De Gezinsklas kan ingezet worden voor leerlingen met verschillende typen hulpvragen. Zo is 

te denken aan moeite in de executieve functies of het versterken van de sociale 

vaardigheden. De Gezinsklas vindt één ochtend per week plaats gedurende een periode van 

tien weken. In de Gezinsklas draait altijd een volwassen familielid of kennis van de leerling 

mee om samen te werken aan de doelen van de leerling. De Gezinsklas kan pas starten 

wanneer een minimaal aantal leerlingen is aangemeld om een groep te kunnen vormen.  

- Mensenwerk het Hogeland 

Wanneer op groepsniveau een interventie wenselijk is om groepsvorming te versterken of 

negatief gedrag te voorkomen, kan in overleg met Mensenwerk het Hogeland een 

groepstraining worden ingezet. In overleg met elkaar wordt besloten welke training het 

meest passend is voor de betreffende groep.  

- Specialistische hulp  

Bij zorgen vanuit school kunnen ouders worden geadviseerd om contact op te nemen met de 

jeugdverpleegkundige of de huisarts voor eventuele doorverwijzing specialistische hulp. 

Bekwaamheid van het team 

Het team volgt teambreed scholing om de schoolambities te kunnen behalen. Daarnaast volgen de 

leerkrachten regelmatig bijscholingscursussen en het aanbod vanuit de VCPO-academie. De rest van 

het nascholingsbudget is aan de leerkrachten zelf om i.o.m. de directie hierover eigen invulling te 

geven. Jaarlijks worden een klassenbezoek en/of flitsbezoeken afgelegd door de directie. Om de 

schooldoelen te bereiken bereiden leerkrachten structureel lessen samen voor, observeren zij elkaar 

en voorzien elkaar van feedback. Verder wordt de cyclus van MOOI! (Coo7) gevolgd m.b.t. het 

functioneren en beoordelen van de medewerkers. In de bouwvergaderingen is er structureel ruimte 

voor intervisie.  
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Ondersteuningsstructuur 

De leerkracht kijkt per vakgebied en vaak ook per leerdoel welke behoefte een leerling heeft en 

stemt zijn/haar onderwijs hier zoveel mogelijk op af binnen de beschikbare mogelijkheden.  

Drie keer per jaar (en indien nodig vaker) vindt er een leerlingbespreking plaats tussen de 

groepsleerkracht(en) en Intern Begeleider. Tijdens deze bespreking wordt het aanbod en de 

ondersteuning geëvalueerd en worden nieuwe interventies afgesproken. Indien nodig bespreekt de 

Intern Begeleider zorgvragen vervolgens in het overleg met het Bovenschools Ondersteuningsteam 

(BOOT). Afhankelijk van de zorgvraag geeft het BOOT advies, observeert op school, voert diagnostiek 

uit, verwijst naar specialistische zorg of naar een andere (speciale) basisschool. Het afgelopen jaar 

heeft het BOOT bij leerlingen van onze school onderzoek uitgevoerd naar niveau van cognitief 

functioneren, werkgeheugen, mogelijke dyslexie en/of dyscalculie en naar oorzaken van bepaald 

gedrag.   

 

Handelingsgericht werken  

Binnen de school hebben we een kleine en een grote zorgcyclus. Onder de kleine zorgcyclus vallen de 

tussenevaluatiemomenten, maar ook de dagelijkse en wekelijkse evaluatie van doelen die verwerkt 

worden in de groepsplannen. Zo wordt er nauwgezet bijgehouden welke leerlingen behoefte hebben 

aan extra instructie per vakgebied en leerdoel. Bij grote zorgcyclus wordt er op bepaalde momenten 

middels een onafhankelijke toets gekeken welke stof de leerlingen hebben onthouden. Aan de hand 

daarvan wordt een evaluatie geschreven in het groepsplan en dit wordt de basis van de nieuwe 

halfjaarlijkse plannen.  

De leerkrachten beschrijven de doelen en aanpak op groepsniveau in het groepsplan. Voor 

leerlingen met een aanpak die afwijkt van de groep, worden de ondersteuningsbehoeften en aanpak 

vastgelegd in een individueel handelingsplan (HP) of ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Deze 

plannen worden halfjaarlijks geëvalueerd en minimaal één keer per jaar met ouders besproken.  

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het kabinet heeft in februari 2021 de contouren van een nationaal Programma Onderwijs bekend 

gemaakt (17-02- 2021). Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei 

brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het 

onderwijs. Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere vertraging en 

grotere achterstanden te voorkomen, en om deze waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. In ons 

NPO-plan staan verschillende actiepunten voor het schooljaar 2022-2023 beschreven. Dit zijn 

enerzijds interventies die passen bij de duurzame schoolontwikkeling en anderzijds curatieve 

interventies. Ieder kwartaal evalueren de intern begeleider en directie de stand van zaken en wordt 

de tussenevaluatie ter instemming voorgelegd aan het MT, het team en de MR.  

4.4 Hoe ziet de actuele verscheidenheid er uit op de school?  
Op scholen bestaat een zekere verscheidenheid als het gaat om leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven. Dat vraagt van de betreffende leerkrachten en Intern Begeleiders een extra inspanning. 
De vraag is of deze extra inspanning mogelijk is en moet worden omgezet in extra ondersteuning. De 
Intern Begeleider houdt overzicht over de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Op deze 
wijze heeft de school in zicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.  

Om inzicht te verkrijgen in de zorgzwaarte en wat qua resultaten van de school verwacht mag 
worden, heeft iedere school een schoolweging en een spreidingsgetal. De schoolweging wordt 
berekend aan de hand van verschillende gegevens over de populatie, zoals het opleidingsniveau van 
ouders. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de schoolpopulatie en hoe hoger de 
resultaten die we van de school mogen verwachten. De schoolweging is een getal tussen 20 en 40. 
Onze schoolweging ligt met 29,29 in het gemiddelde gebied, wat inhoudt dat onze 
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leerlingenpopulatie gemiddeld. Hetzelfde geldt voor ons spreidingsgetal dat ook in het gemiddelde 
gebied ligt (5,79). Het spreidingsgetal is een getal tussen 3 en 9 dat de heterogeniteit van de 
populatie aangeeft. Hoe hoger de score, hoe heterogener de leerlingenpopulatie.  
 

5. Extra Ondersteuning  
De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en 
complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een school vragen. Onze 
school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen op het Ondersteuningsteam. Het 
schoolbestuur biedt Extra Ondersteuning aan in de vorm van arrangementen. Deze worden ingezet 
binnen het regulier onderwijs. 

De arrangementen worden aangevraagd bij het Ondersteuningsteam en beoordeeld aan de 
hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. Het actuele aanbod van arrangementen is 
aan te vragen bij het Bovenschools OndersteuningsTeam (BOOT). 
Voor deze leerlingen heeft de school een Ontwikkelingsperspectiefplan OPP opgesteld.  
 
Voor de onderstaande onderwijsbehoeften kunnen wij een beroep doen op de arrangementen extra 
ondersteuning om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school: 

• We organiseren extra ondersteuning door inzet van een onderwijsassistent voor verlengde 

instructie en pre-teaching bij verschillende vakgebieden, zowel voor de leerlingen met 

gedragsproblematiek als de leerlingen met een leerachterstand of –problematiek.  

• Leerlingen die vanwege een ernstige vorm van dyslexie veel hinder ondervinden om met 

andere vakken mee te kunnen komen en voor méér dan één vakgebied op een eigen 

leerlijnen moet gaan werken.  

• Leerlingen die vanwege een beneden gemiddeld IQ op één of meer vakgebieden een eigen 

leerlijn moet gaan werken.  

• Leerlingen met een specifieke ondersteuning overeenkomstig met de criteria van het 

voormalig cluster 3 of 4 onderwijs. 

• Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor cluster 1 en 2 onderwijs. 

• Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie met een hulpvraag en/of leerlingen die 

vanuit de SIDI-lijst hiervoor in aanmerking komen, krijgen een verbreding- en 

verrijkingsaanbod in de vorm van de Torenklas, compact maken van het basiswerk en 

ontvangen instructie van het verrijkingswerk.  

• Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

• Leerlingen met fysieke beperking (lift). 

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere reguliere 
basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra 
ondersteuning binnen de school te bieden: 

• Leerlingen die meer dan 2 jaar onderwijsachterstand oplopen en waarvan verwacht wordt 

dat de einddoelen van groep 6 niet haalbaar zijn. 

• Leerlingen die in gedrag fysiek en/of verbaal geweld uiten die schadelijk is voor zichzelf en/of 

medeleerlingen en leerkrachten. De veiligheid van de groep, de school en de leerkrachten 

staat hierbij voorop.  

• Wanneer een zij-instromende leerling terecht zou komen in een klas met een groot aantal 

leerlingen met achterstanden, teveel gedragsmatige dynamiek en/of te groot aantal 

leerlingen (boven de 25). 
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6. Ambities van de school  
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we het 
komende schooljaar willen realiseren. We werken teambreed aan deze doelen middels de methodiek 
van Stichting LeerKRACHT. Elke periode staat één doel centraal en worden bordsessies, werksessies 
en lesobservaties uitgevoerd om het doel te bereiken. Aan het eind van de periode wordt de 
werkwijze geëvalueerd. Daarnaast werken verschillende werkgroepen aan het voorbereiden en 
oriënteren op een ontwikkelingsthema.  
 
In het schooljaar 2022-2023 zal per periode één van onderstaande doelen centraal staan:  

• Talentontwikkeling: het komende schooljaar richten wij ons op het vormgeven en uitbreiden 

van ons programma Talentontwikkeling. We gaan op zoek naar samenwerkingspartners in de 

omgeving die ons kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten bij onze leerlingen. 

• Begrijpend lezen: Het komende schooljaar brengen wij de kwaliteit van ons begrijpend 

leesonderwijs in kaart en onderzoeken wij hoe wij deze kunnen verbeteren en laten 

aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen.  

• Zicht op ontwikkeling: We starten dit schooljaar met het leerlingvolgsysteem Cito Leerling in 

Beeld. Daarnaast zullen wij ons oriënteren op verschillende manieren om nog beter zicht te 

krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen. Hierin onderzoeken wij verschillende 

systemen om onze doelen en leerlingresultaten in vast te leggen, waardoor wij het onderwijs 

nog beter kunnen afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen.  

• Rekenen: Wij brengen dit schooljaar de kwaliteit van ons rekenonderwijs in kaart. Indien 

hieruit nodig blijkt, zetten we acties uit om ons rekenonderwijs in schooljaar 2023-2024 te 

kunnen verbeteren.  

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog 
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: 

• De afstemming verbeteren met de zorgpartners; o.a. CJG, GGD en jeugdhulp in het bieden 
van geïntegreerde hulp op gebied van onderwijs en ontwikkelingsondersteuning.  

• Het ontwikkelen van een eigen leerlijn voor meer dan twee vakken.  
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