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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Het ondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze
school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Het SOP geeft
kengetallen, onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de
basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de
mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.
Passend onderwijs
Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid
om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Besturen hebben zorgplicht. Om aan die
zorgplicht te voldoen, werken zij samen in een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs.
Het geheel van ondersteuningsprofielen zorgt voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen ons
samenwerkingsverband, 20.01. Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een
passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.
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 en de extra ondersteuning die 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
Het schoolondersteuningsprofiel in relatie tot andere documenten
Het samenwerkingsverband maakt eens in de vier jaar een ondersteuningsplan (OP), waarin het de uiteenlopende
aspecten van haar beleid beschrijft. Het SOP maakt deel uit van het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband.
De samengevoegde schoolondersteuningsplannen maken inzichtelijk welke werking uitgaat van de afspraken die in
het samenwerkingsverband zijn gemaakt over basisondersteuning.
Ook laat het zien dat in het aanbod van het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend netwerk op basis
waarvan het schoolbestuur aan haar zorgplicht voldoet, om aan iedere leerling passend onderwijs te bieden.
Dit betekent in de praktijk dat in een vierjarige beleidscyclus de SOP’s worden opgesteld in het jaar voorafgaand aan
het jaar waarin het ondersteuningsplan wordt op- dan wel bijgesteld.
Op schoolniveau maakt het SOP onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid. Het document wordt jaarlijks geëvalueerd en
geactualiseerd. De samenvatting is terug te vinden in het hoofdstuk ‘Analyse en evaluatie’ van het Schooljaarverslag.
Mogelijke ontwikkel- en verbeterpunten worden opgenomen in het Schooljaarplan.
Basisondersteuning
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 geen toewijzende verklaring
afgegeven die recht geeft op extra ondersteuning door het samenwerkingsverband.
Kernkwaliteiten basisondersteuning
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De vastgestelde basisondersteuning van het samenwerkingsverband is gebaseerd op 13 kernkwaliteiten die
voortkomen uit de vier kwaliteitsgebieden 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.
Extra ondersteuning
Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet onder de basisondersteuning valt, kan de school extra ondersteuning
(een arrangement) inzetten. Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij het budget voor extra ondersteuning toewijzen aan
de scholen die onder hen vallen. Zij bepalen ook welke ondersteunings-arrangementen er op scholen ingezet kunnen
worden. Zij stellen daarbij niet de beperking van de leerling centraal, maar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
van de leerling. Dit maakt maatwerk mogelijk. Voor leerlingen met extra ondersteuning vanuit het swv schrijft de
school een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) op.

2 Algemene gegevens
2.1 Algemene gegevens
Gegevens van het bestuur
Bevoegd gezag nummer

11711

Bevoegd gezag

Gemeente Noordenveld

Algemeen Directeur

H. Sijbring

Adres + nr:

Groene Zoom 16

Postcode + plaats:

9301 SJ RODEN

E-mail

h.sijbring@onderwijs-noordenveld.nl

Telefoonnummer

050-4065780

Website

www.oponoordenveld.nl

Gegevens van het SWV
Naam SWV:

SWV Passend Onderwijs 20.01

Datum vaststelling SOP:

01-10-2020

3 Ambities voor passend onderwijs
3.1 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

De leerkrachten zijn in staat het onderwijs af te stemmen We hebben te maken met veel en met grote
op de verschillende onderwijsbehoeften van de
niveauverschillen tussen leerlingen
leerlingen
KANSEN SCHOOL

BEDREIGINGEN SCHOOL

We maken gebruik van de didactische vaardigheden van We werken een deel van de week met
de leerkrachten en hebben vier specialisten op school.
combinatiegroepen, dat maakt het afstemmen op de
(Taal-lezen/ Rekenen/ Groep 3/ interne begeleiding)
verschillende niveaus lastiger

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur
4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur
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4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur
Basisondersteuning
Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het
samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies, die de school binnen
haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende
ketenpartners, uitvoert.
In het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. 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 bovenschools Ondersteuningsteam (OT) van OPON.
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.
Basisondersteuning en extra ondersteuning binnen het swv 20.01
Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden
ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.
* Basisondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen:
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.
* Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen:
De extra ondersteuning wordt binnen onze samenwerkingsverband vorm gegeven door middel van arrangementen.
De arrangementen worden 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.
Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01
Hieronder 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. Aspecten Kernkwaliteiten basisondersteuning swv 20.01:
Preventieve en licht
curatieve interventies

01 De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.
02 Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander
niveau is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.

Structuur onderwijsondersteuning

03 De scholen hebben een effectieve (interne) ondersteuningsstructuur.
04 De leerkrachten, intern begeleiders en directeuren werken continu aan hun
handelingsbekwaamheid en competenties.
05 De school organiseert effectief multidisciplinair overleg gericht op de
leerlingenondersteuning.
06 Ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs.

Planmatig werken

07 De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen
08 De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.
09 De school voert beleid op het terrein van de leerling ondersteuning.
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Kwaliteit van
basisonder
steuning

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 schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld.
Basisondersteuning binnen onze school
In deze paragraaf geven we aan in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe wij vorm geven aan de
afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband 20.01.
Basisarrangement inspectie
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.
Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning
In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning aanvullend aanbieden én hoe we
omgaan met arrangementen voor extra ondersteuning.
In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van:
het CITO leerlingvolgsysteem
een kleutervolgsysteem, te weten DORR
een handboek ondersteuning en begeleiding binnen het team, dit is beschreven in de personeelsgids
In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ hanteren wij de afspraken die staan in het:
pestprotocol
dyslexieprotocol
protocol medische handelingen
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van:
Signalering "Zien"
Methode Kwink
Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen:
Technisch Lezen: VLL en Estafette
Begrijpend Lezen: Lezen in Beeld
Spelling: Spelling op Maat
Rekenen en Wiskunde: Alles Telt
Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces.
In onze werkwijzer zorg hebben we beschreven welke didactische modellen we hanteren en hoe onze zorg
eruit ziet.
Hoe ziet de actuele verscheidenheid eruit op de school?
Op scholen bestaat een zekere verscheidenheid als het gaat om leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Dat vraagt
van de betreffende leerkrachten, maar ook van intern begeleiders een extra inspanning. De vraag is of deze extra
inspanning kan en moet worden omgezet in extra ondersteuning. De verscheidenheid wordt in beeld gebracht door
middel van een overzicht van de specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie. Hiervoor wordt verwezen naar de
schoolanalyse van opbrengsten.
Voor een samenvatting zie hoofdstuk 'Kengetallen' en de paragraaf 'Typen leerlingen'.

5 Basiskwaliteit
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5 Basiskwaliteit
5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader
Onze school gaat komend schooljaar een zelfevaluatie uitvoeren met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

OP1: Aanbod

3,07

OP2: Zicht op ontwikkeling

3

OP3: Didactisch handelen

3

OP4: (Extra) ondersteuning

3

OP6: Samenwerking

3

OP8: Toetsing en afsluiting

3

SK1: Veiligheid

3

SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

3,25

OR1: Resultaten

4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

3,17

KA1: Kwaliteitszorg

3

KA2: Kwaliteitscultuur

3

KA3: Verantwoording en dialoog

3

5.2 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning
Onze school heeft een vragenlijst gescoord waarvan de uitslagen verhelderen in welke mate de school
basisondersteuning kan geven.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

OP1: Aanbod

3,07

OP2: Zicht op ontwikkeling

3

OP3: Didactisch handelen

3

OP4: (Extra) ondersteuning

3

OP6: Samenwerking

3

OP8: Toetsing en afsluiting

3

SK1: Veiligheid

3

SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

3,25

OR1: Resultaten

4

OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

3,17

KA1: Kwaliteitszorg

3

KA2: Kwaliteitscultuur

3

KA3: Verantwoording en dialoog

3

6 Parels
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6.1 Parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
Parel

Standaard

Op onze school is er aandacht voor ieder kind
Op onze school slagen we erin passend onderwijs te geven
Op onze school is integratie van verschillende culturen geslaagd
Op onze school is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl, we nemen
deel aan verschillende projecten rondom dit thema
De school heeft een groot aanbod aan cultuurlessen (muziek, beeldend,
dans, drama, literatuur, erfgoed).
De school werkt samen met de bibliotheek in het project ‘de bibliotheek op
school’

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie
7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie
Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. Voor de belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van
onze leerlingen verwijzen we naar onze kenmerken van de leerlingenanalyse.

8 Kengetallen
8.1 De leerlingaantallen
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.
Leerjaar

Aantal leerlingen

Aantal groepen

Gemiddeld per groep

1

7

1

7

2

13

1

13

3

17

1

17

4

17

1

17

5

19

1

19

6

22

1

22

7

23

1

23

8

17

1

17

Totaal

135

8

16,9

Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2020

8.2 Schoolweging
In deze paragraaf geven we allereerst per schooljaar de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie) en
het spreidingsgetal van de school.
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De Inspectie van het Onderwijs richt zich op de gemiddelde schoolweging over de laatste drie jaar. Daarom geven we
in deze paragraaf ook de gemiddelde schoolweging (over de laatste drie jaar) en de gemiddelde categorie (over de
laatste drie jaar).
Schooljaar

Schoolweging

Categorie

Spreiding

2020 / 2021

35,08

35-36

5,63

2019 / 2020

34,37

34-35

5,8

2018 / 2019

34,15

34-35

5,7

Gem. schoolweging

Gem. categorie

3 schooljaren

3 schooljaren

34,53

34-35

18/19 - 20/21

18/19 - 20/21

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

8.3 De zorgzwaarte
De zorgzwaarte 2020 / 2021
Leerjaar

N=

Zorgzwaarte

Gemiddeld

1

-5

-10

2,00

2

6

16

2,67

3

4

8

2,00

4

5

12

2,40

5

7

22

3,14

6

8

28

3,50

7

8

24

3,00

8

7

18

2,57

Totaal

40

118

2,95

8.4 De doorstroom
Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.
Doorstroom
'17-'18

'18-'19

'19-'20

'20-'21

Aantal leerlingen leerjaar 3

18

14

12

17

Aantal kleutergroepverlenging

2

0

1

2

11,1%

0%

8,3%

11,8%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8

98

105

110

115

Aantal doublures leerjaar 3-8

0

2

5

6

0%

1,9%

4,5%

5,2%

1

0

0

0

% Versnellers

1%

0%

0%

0%

Aantal leerlingen

126

132

136

135

3

6

6

3

2,4%

4,5%

4,4%

2,2%

2

1

1

1

% Kleutergroepverlenging

% Doublures leerjaar 3-8
Aantal versnellers

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar
% Leerlingen ouder dan 12 jaar
Aantal leerlingen met een arrangement

8.5 Verwijzingen
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Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.
Zij-uitstroom
'17-'18

'18-'19

'19-'20

'20-'21

126

132

136

135

Zij-uitstroom Andere basisschool

6

0

0

2

Zij-uitstroom Overig

0

1

1

0

Zij-uitstroom Regulier

2

2

0

2

Zij-uitstroom SBAO

2

2

1

0

Zij-uitstroom Speciaal

1

0

1

0

TOTAAL

11

5

3

4

Aantal leerlingen op school

8.6 Terugplaatsingen
Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.
Zij-instroom
'17-'18

'18-'19

'19-'20

'20-'21

Aantal leerlingen op school

126

132

136

135

Zij-instroom BAO

13

9

18

5

Zij-instroom ONBEKEND

1

0

0

0

Zij-instroom SO/VSO

0

1

1

0

TOTAAL

14

10

19

5

'17-'18

'18-'19

'19-'20

'20-'21

126

132

136

135

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

'17-'18

'18-'19

'19-'20

'20-'21

126

132

136

135

0

1

1

1

8.7 Thuiszitters
Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.
Thuiszitters

Aantal leerlingen op school
Aantal leerlingen dat "thuiszit"
Percentage thuiszitters

8.8 Typen leerlingen
In onze leerlingenanalyse hebben we de typen leerlingen beschreven.

8.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.
Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Aantal leerlingen op school
Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

8.10 Eindresultaten
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Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

Schoolweging (gem. 3 schooljaren)
Schoolwegingscategorie
Eindtoets
Aantal leerlingen

'18-'19

'19-'20

'20-'21

33,4

34,1

34,5

33-34

34-35

34-35

IEP Eindtoets
(t/m 2019)

IEP Eindtoets
(t/m 2019)

13 / 13

0/0

13 / 13

85,5

0

77,2

1F Lezen

100%

-

100%

1F Taalverzorging

100%

-

92,3%

1F Rekenen

100%

-

100%

2F Lezen

92,3%

-

69,2%

2F Taalverzorging

84,6%

-

15,4%

1S Rekenen

53,8%

-

38,5%

1F - gem. van 3 jaar

99,2%

100%

99,2%

1S/2F - gem. van 3 jaar

65,1%

66,7%

58,5%

Score
Percentage ten minste 1F

Percentage 1S/2F

Percentage behaalde referentieniveaus

Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview

boven de ondergrens

onder de ondergrens

8.11 Referentieniveaus / schoolnormen
In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus (zie Mijn Schoolplan –
Documenten). Dus daar moeten ze worden vastgesteld. Voor de kleurstelling bij de behaalde referentieniveaus wordt
primair uitgegaan van de eigen norm, en pas als de school daaronder scoort, wordt gekeken naar de
signaleringswaarde.
De tabel % > TL/havo laat zien hoeveel procent van de leerlingen dit advies kreeg. Er moet een zekere correlatie zijn
met het percentage voor het tweede referentieniveau (1S/2F). Is de afwijking minder of meer dan 10%, dan is het
zaak om te bespreken of de school correcte adviezen geeft.
De tweede tabel geeft eerst de gemiddelde scores (drie jaar en drie vakken: lezen, taalverzorging en rekenen).
Daaronder worden de scores voor de vakken apart en in één jaar weergegeven. Met daarbij het landelijk gemiddelde
en de eigen schoolnorm.
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Schooljaar

Categorie

Signaleringswaarden
1F

1S/2F

Behaalde
referentieniveaus

Schoolnormen
1F

1S/2F

gem. 3 jaar

% ≥ TL/Havo

1F

1S/2F

advies

gem. 3 jaar

gem. 3 jaar

2018 / 2019

33-34

85%

41,5%

99,2%

65,1%

43%

2019 / 2020

34-35

85%

39,5%

100%

66,7%

55%

2020 / 2021

34-35

85%

39,5%

99,2%

58,5%

50%

boven de schoolnorm

boven de signaleringswaarde

onder de signaleringswaarde

Behaalde referentieniveaus 2020 / 2021 - schoolnormen 2019 / 2020
Categorie

Signaleringswaarde

Landelijk gemiddelde

Schoolnorm

Behaalde referentieniveau

1F (gem. 3 jaar)

34-35

85%

94,1%

99,2%

1S/2F (gem. 3 jaar)

34-35

39,5%

50,4%

58,5%

1F (2020 / 2021)

35-36

85%

93,2%

97,4%

Lezen

35-36

-

95,8%

100%

Taalverzorging

35-36

-

95%

92,3%

Rekenen

35-36

-

88,6%

100%

1S / 2F (2020 / 2021)

35-36

37,5%

49,8%

41%

Lezen

35-36

-

60,1%

69,2%

Taalverzorging

35-36

-

52,1%

15,4%

Rekenen

35-36

-

38,2%

38,5%

boven de schoolnorm

boven de signaleringswaarde

onder de signaleringswaarde

9 Voorzieningen
9.1 Fysiek
Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:
Fysieke voorzieningen
'19-'20

'20-'21

0

0

Keuken voor de leerlingen
TOTAAL

9.2 Organisatorisch
Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs niet over aanvullende voorzieningen.

10 Personeel
10.1 Specialismen
In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.
Specialisten
Omschrijving

Dagdelen

Waardering

Rekencoordinator [rekenspecialist]

3.0

goed / uitstekend

Onderwijsassistent(en)

8.0

goed / uitstekend

Schoolmaatschappelijk werker

0.5

goed / uitstekend
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Omschrijving

Dagen

Waardering

Intern begeleider(s)

2.0

goed / uitstekend

Onderwijsassistent(en)

7.0

goed / uitstekend

11 Toelating van leerlingen
11.1 Toelating van leerlingen
De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
1.
2.
3.
4.
5.

Het kind is vier jaar
Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school
Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:
1.
2.
3.
4.

Aan het bovenstaande niet voldaan is
Het kind niet zindelijk is
De school niet is ingericht op de handicap van het kind
De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)

12 Extra ondersteuning
12.1 Extra ondersteuning
Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal
voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze
grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer
ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd in gesprek met met de ouders, het SWV
en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:
1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren / medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische (medische) hulp en ondersteuning nodig hebben
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