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Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
1. INLEIDING.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden
en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden van de school
voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in
het SOP beschreven. Dat levert een beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige
en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning. In het SOP
beschrijft de school welke ondersteuning zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe
de school zich wil ontwikkelen. De omschrijvingen in het SOP worden in handelingsgerichte termen
gesteld. Met het SOP kunnen samenwerkingsverbanden en besturen snel informatie verzamelen
over de basisondersteuning, over de zorgzwaarte, over de deskundigheid, de voorzieningen en over
de eventuele extra ondersteuningsmogelijkheden van hun scholen. Ze krijgen daarmee zicht op de
dekkendheid van het zorgaanbod binnen de eigen regio.
2. ALGEMENE GEGEVENS.
Naam van de school:
Brinnummer:
Locatie / vestiging
Soort onderwijs:
Samenwerkingsverband
Datum vaststelling profiel

Ds. J. Fraanjeschool De Vesting
04LD
BAO
PO landelijk reformatorisch SWV (PO0001); Regio Ede

3 juli 2014 bestuur, 10 juli 2014 MR, bijstelling 30 juni 2015,
bijstelling 15 juni 2016

3. ONDERWIJSCONCEPT
De grondslag van de school is de Bijbel. De visie op het kind en op onderwijzen is gebaseerd op deze
grondslag(zie de schoolgids). Ons motto voor de komende periode is de leerlingen op onze school
te laten “groeien vanuit een veilige Vesting”.
De visie van de school op zorg is om zo veel mogelijk kinderen behorend tot de doelgroep van de
school identitair onderwijs te laten volgen. Daarbij vinden we dat we binnen de klassikale instructie
tegemoet moeten komen aan onderwijsbehoeften van zo veel mogelijk leerlingen.
Onze school hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Deze organisatievorm vloeit voort uit het
belang dat we hechten aan de vaste relatie die een leerkracht en een leerling gedurende een
langere tijd in het primair onderwijs hebben.
Kernpunten van ons onderwijs zijn:
 Zo veel mogelijk enkele groepen.
 Een klassensituatie waarin veel structuur geboden wordt.
 Veel aandacht voor sociale ontwikkeling door projecten als de “positieve groep” en het
goed volgen van leerlingen.
 Het geven van een goede gedifferentieerde instructie, waarmee we zo maximaal mogelijk
voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het onderwijzen met behulp van het
model effectieve instructie moet recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Wij
verwachten van de leerkracht dat hij een goede kennis heeft van de leerlijnen en dat hij de
leerlingen en de vorderingen in hun leerproces kent.
 Een grotendeels uitgewerkt differentiatiesysteem:
o In de onderbouw door toepassing van beredeneerd leerstofaanbod. De verschillen
tussen de leerlingen komen beter tot hun recht door het geven van
gedifferentieerde opdrachten en vragen èn in het hoekenspel.
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In de middenbouw wordt gewerkt aan de aansluiting op de verschillen tussen de
kinderen vanuit de indeling van het beredeneerd leerstofaanbod en de opstap naar
de uitgewerkte programma-indeling.
o In de bovenbouw door een ver uitgewerkt systeem in drie programma’s met
instructie en leerstof op elk niveau. Daarbij is ook het hoogste niveau zover
uitgewerkt dat daarmee een groot deel van de meer- en hoogbegaafden bereikt
wordt.
 Goede contacten met de ouders.
We proberen binnen de school plaats te bieden aan zo veel mogelijk leerlingen, passend bij onze
achterban, in zoverre het de grenzen van de kennis, kunde van de leraren en de faciliteiten van de
school niet overschrijden. Daarbij is de eerste oplossingsrichting altijd om eerst te kijken of een kind
met extra zorgbehoefte op onze school kan blijven, wat daar voor nodig is en of het kind dan op de
juiste plaats zit. Cruciale vragen om te beoordelen of een kind bij ons op de juiste plaats zit:
 Komt de ontwikkeling van het kind op onze school het best tot zijn recht?
 Komt het welbevinden van het kind op onze school het best tot zijn recht?
 Komt de veiligheid voor het kind en de klasgenoten niet in het gedrang?
 Kan het kind voor het grootste deel van de vakken de (gedifferentieerde) instructie volgen
en de verwerking maken?
 Neemt het kind niet onevenredig veel aandacht in beslag en/of is er voldoende
ondersteuning?
 Zijn er voldoende faciliteiten beschikbaar om tegemoet te komen aan de lichamelijke,
medische en praktische ondersteuningsbehoefte ?
In het bovenstaande is aangegeven hoe we omgaan met de verschillen tussen de leerlingen. De
doelstelling is om dat zoveel mogelijk te doen in de groep door de leraar. Dit lukt niet in alle
gevallen. Er zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Wanneer een leerling een beperkte extra zorgbehoefte heeft, richt de leraar het onderwijs voor
deze leerling anders in. Dit gebeurt na overleg met de IB'er en het vastleggen van de aanpassing in
een hulpplan.
Voor de verschillende niveaus van zorg en de mensen die daarbij ingezet kunnen worden zie het
Zorgdocument.
Ongeveer 21% van onze leerlingen zijn zogenaamde gewicht-leerlingen. Deze leerlingen komen uit
gezinnen waar vader en moeder een lage of geen opleiding hebben gehad. Aangenomen wordt dat
deze kinderen een taalachterstand hebben. Daarnaast is er sprake van een taalachterstand bij
leerlingen waar thuis uitsluitend dialect gesproken wordt.
Middels enkele projecten die in eerdere jaren opgezet zijn, wordt speciale aandacht aan deze
leerlingen besteed. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. alle materialen uit het BAS-project,
voorleescursussen voor ouders en een prenthotheek (uitlenen van prentenboeken aan kinderen in
de leeftijd van 2 ½ – 6 jaar). Daarmee beogen wij de passieve en actieve beheersing van de
woordenschat van de Nederlandse taal op jonge leeftijd te vergroten.
Wij stellen ons ten doel zoveel als verantwoord en mogelijk is leerlingen met lichamelijke en/of
zintuiglijke handicaps onderwijs te bieden.
Onze schoolgebouwen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Zo beschikken wij over aangepaste
toiletten en verschoningsfaciliteiten.
Indien op grond van lichamelijke en/of zintuiglijke handicaps andere extra faciliteiten beschikbaar
gesteld worden zullen wij hiervan gebruik maken. Hierbij wordt in personele zin gedacht aan extra
formatie binnen de school en ondersteuning door ambulante begeleiding. Noodzakelijke
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aanpassingen in materiële zin worden zoveel mogelijk in overleg met ouders en instanties
gerealiseerd.
Indien er leerlingen zijn met specifieke onderwijsbehoeften die hierboven niet nader omschreven
zijn, wordt contact opgenomen met de schoolbegeleidingsdienst om in overleg te bekijken welke
specifieke aanpassingen noodzakelijk zijn.
Al deze zaken doen we in nauw contact met de ouders.
4. KENGETALLEN
4a. Leerlingpopulatie
2014-2015

Totaal aantal leerlingen (per 1
okt.):
Aantal leerlingen met
leerlinggewicht 0,3 (per 1 okt.):
Aantal leerlingen met
leerlinggewicht 1,2 (per 1 okt.):
Gemiddelde groepsgrootte

2015-2016

2016-2017

Aantal
394

In %
-

aantal
411

In %
-

aantal
427

In %
-

76

19,2

83

20,2

86

20,1

5

1,3

4

1

2

0,47

24,6

-

24,2

-

23,7

-

4b. Leerlingstromen
De onderstaande kengetallen betreffen leerlingstromen binnen de school en naar andere of van
andere scholen. Zowel het aantal als het percentage (afgezet tegen het totaal aantal leerlingen van
de school) is vermeld.

Doorstroom
verlengde kleuterperiode
doublures
versnellers

2014-2015

2015-2016

2016-2017

%

%

%

7,3
0,5
0,3

3,5
1,33
0

2014-2015

Verwijzing
naar SO cluster 1 (slechtziend)
naar SO cluster 1 (blind)
naar SO cluster 2 (TOS)
naar SO cluster 2 (slechthorend)
naar SO cluster 2 (doof)
naar SO cluster 3 (zeer moeilijk lerend)
naar SO cluster 3 (lichamelijk gehandicapt)
naar SO cluster 3 (langdurig ziek)
naar SO cluster 3 (meervoudig gehandicapt)
naar SO cluster 4 (o.a. gedragsproblemen)
naar SBO (incl. JRK)
naar BAO (niet veroorzaakt door verhuizing)
Terugplaatsing
Vanuit SO
Vanuit SBO

aantal

1

2

%

2015-2016

aantal

%

2016-2017

aant
al

%

0,25

0,51

2
5

0,49
1,22

1

0,23
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4c. Ondersteuningszwaarte
De onderstaande kengetallen betreffen de ondersteuningszwaarte. Het betreft door een externe
professional vastgestelde beperkingen (uitgezonderd de vraag naar leerlingen met een eigen leerlijn
en met een ontwikkelingsperspectief). De kengetallen betreffen schooljaar 2013-2014.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

aantal

aantal

aantal

type ondersteuningszwaarte
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege leren
dyslexie
3
dyscalculie/ernstige rekenproblemen
hoogbegaafdheid
anders, nl MLK
4
anders, nl.
1
onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege taalontwikkeling
spraakbeperkingen
taalbeperkingen
anders, nl. spraak/taal
anders, nl.
onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege lichamelijke beperkingen
motorische beperking, nl.
mist onderarm
motorische beperking, nl.
langdurige ziekte, nl.
langdurige ziekte, nl.
medische problemen, nl.
Epilepsie
medische problemen, nl.
Nierziekte
1
medische problemen, nl.
Incontinentie
1
onderwijs- of ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsbeperkingen
ASS
PDD NOS
2
Asperger
1
ADHD
6
anders, nl.
anders, nl.
1
multi onderwijs- of ondersteuningsbehoeften
nl.
nl.

leerachterstanden
o aantal leerlingen met een eigen leerlijn/leerroute (voorheen
met een OPP niet zijnde extra ondersteuning SWV)

2

2

3

1
4
3

1

6

1

1

2
1
3

1
1
1

1
2
1
6

1
1

2014-2015

2015-2016

2017-2017

2

3

4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

5
1

Arrangementen op school = Extra Ondersteuning SWV (of cl.1 en 2) = Ontwikkelingsperspectief
cluster 1
o slechtziend
o blind
cluster 2
o TOS (Taalontwikkelingsstoornis):
 Licht
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o

o

o

o

o

o

o

1
 Medium
 Intensief
slechthorend
 Licht
 Medium
 Intensief
doof
 Licht
 Medium
 Intensief
“cluster 3” (cognitieve, medische of lichamelijke arrangementen)
zeer moeilijk lerend
 Licht
1
 Medium
 Intensief
lichamelijk gehandicapt (epilepsie)
 Licht
1
 Medium
 Intensief
langdurig ziek
 Licht
 Medium
 Intensief
meervoudig gehandicapt
 Licht
 Medium
 Intensief
“cluster 4” (soc.emot., gedrags of werkhoudingsarrangementen)
geen specificatie
 Licht
 Medium
 Intensief

1

1

4

2

1

1

1

4d. Deskundigheid
Onderstaande expertise is binnen de school beschikbaar en/of structureel aanwezig. De school geeft
aan óf de expertise aanwezig is en zo ja, of deze intern of extern beschikbaar is. In hoeverre er sprake
is van voldoende deskundigheid is afhankelijk van de opleiding en/of ervaring van de medewerker(s).
expertise op

gedragsbeperkingen
lichamelijke beperkingen
verstandelijke beperkingen
slechtziend en blind
slechthorend en doof
taal-/spraakbeperkingen

bij ja, nl.
bij ja, nl.
bij ja, nl.
bij ja, nl.
bij ja, nl.
bij ja, nl.

dysfasie
dyslexie
dyscalculie
rekenspecialist (didactische/organisatorische expertise voor extra ondersteuning)
taalspecialist (didactische/organisatorische expertise voor extra ondersteuning)
gedragsspecialist pedagogische/organisatorische expertise voor extra
ondersteuning.)

A / V of G
G
V
V
V
G
V
V
G
V
V
V
V

intern/
extern
i
i
i
e
e
i
i
i
e
i
i
i
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hoogbegaafdheid
sova-trainer
anders, nl.
anders, nl.

V
V

i
e

4e. Fysieke voorzieningen
De school beschikt over de volgende fysieke voorzieningen.
type voorziening
rolstoeltoegankelijkheid
time-out ruimte (altijd beschikbaar)
grotere lokalen (in relatie tot aantal leerlingen)
bredere gangen (in relatie tot aantal leerlingen)
verzorgingsruimte
revalidatieruimte
snoezelruimte
rustruimte
keuken (voor leerlingen)
zwembad
anders, nl.

ja (j)/nee (n)
j
n
n
n
j
n
n
n
n
n
n

4f. Organisatorische voorziening t.b.v. de basisondersteuning
De school beschikt over de volgende organisatorische voorzieningen
type voorziening
SOVA-training
Dyslexie-friendly school
Plusklas
Zorgklas

Korte toelichting
Deze wordt extern uitgevoerd.
Er is veel expertise op gebied van dyslexie.
Eerste aanzet voor de groepen 3 en 4
Geen echte zorgklas, maar wel clustering van leerlingen bij lezen (connect en
ralf

RT
Enz.

4g. Personeel
De onderstaande kengetallen betreffen de inzet van functies van belang voor de ondersteuning
binnen de school.
functie
leerkracht
interne begeleiding
onderwijsassistent(e)
remedial teaching
orthopedagoog
schoolmaatschappelijk werk
logopedist

Aantal dagdelen per week
164
9
28
8
0,2
0,05
0,05

Intern / extern
e
e
e

4h. Opbrengsten
Door de inspectie is aan de school per 28 oktober 2014 het volgende arrangement toegekend:
Basisarrangement
De resultaten van de eindtoets zijn voldoende bevonden
De resultaten van Nederlands en rekenen en Wiskunde liggen op niveau: voldoende

4i. Financiën
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Per kalenderjaar wordt verantwoording achteraf gevraagd van de middelen die de school van het
SWV heeft ontvangen. Begin 2017 is nagegaan hoe de ontvangen middelen over 2016 zijn ingezet en
D.V. begin 2018 wordt nagegaan hoe de middelen over 2017 zijn ingezet.
Hieronder geeft de school aan welke inkomsten de school ontvangt vanuit de middelen van het
samenwerkingsverband en hoe ze deze middelen voor preventieve, licht-curatieve of extra
ondersteuning denkt in te zetten. Betreft het schooljaar 2017/2018.
Inkomsten:

uitgaven:

Vast bedrag per school:
€ 13.120,00
Per leerling:
€ 107,00
Eenmalig per leerling
€ 11,00
Inkomsten uit arrangementen
€ 2232,50
personeel:

materieel of anders:

extra i.b.
extra handen in klas
extra r.t.
anders
SOVA-training enz.
…

totaal:

Totaal € 65738,50
€ 30000,-€ 19807,50
€ 10000,-€ 1888
€ 4043
€
€
€ 65738,50

5. BASISONDERSTEUNING.
De basisondersteuning is het niveau van ondersteuning dat op de school intern (of van buiten naar
binnen gehaald) geboden kan worden. Het bestaat uit basiskwaliteit en een aantal preventieve en licht
curatieve interventies. Uitgangspunt bij het bepalen bij het niveau van basisondersteuning is het
referentiekader.
a. Basiskwaliteit.
De basiskwaliteit is het minimumniveau waaraan volgens de onderwijsinspectie (zie toezichtskader) het
onderwijs moet voldoen. In het onderstaande overzicht geeft de school aan hoe het staat met de kwaliteit
op de verschillende onderdelen.

Waardering van de scores
Een score tot 2,50

Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00

Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25

Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50

Ruim voldoende
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Een score tussen 3,50 en 3,75

Een score tussen 3,75 en 4,00

Goed

Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de
benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk
verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.
In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder
hoofdstuk bestaat uit:

De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

De sterke punten (indien van toepassing)

De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing)

De punten waarover men het eens is (indien van toepassing)

Bespreekpunten (indien van toepassing)

Eigen oordeel

Toelichting op de indicatoren

Eigen ambities en de uitwerking daarvan

Documenten

Verbeterdoelen
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OP1: Aanbod

Toelichting op de indicatoren
De Fraanjeschool is een witte school, met een vrij eenduidige leerlingpopulatie. Er is een breed aanbod in de
cognitieve, sociaal-emotionele en algemene ontwikkeling.
Op gebied van de basiswaarden (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen,
verdraagzaamheid, autonomie, actief afwijzen van discriminatie en actief afwijzen van onverdraagzaamheid) is er
voldoende aanbod.
Burgerschap is voldoende op de volgende punten:

sociaal-emotionele ontwikkeling: ik, de ander en de omgeving.

Democratie

Participatie

Identiteit - persoonsvorming

Kunstzinnige + algemene ontwikkeling
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Eigen ambities en de uitwerking daarvan
We hebben een sterk aanbod op de basisvakken waarmee we een groot deel van de kinderen kunnen bedienen.
De vrij eenduidige achtergrond van de leerlingen met een gelijk identitair kader geeft een versterking van de
opgebouwde waarden en normen.
Documenten
Schoolplan
Document Burgerschap
Vakgebonden documenten bijv. rekendocument, taaldocument enz.
Verbeterdoelen
Heldere omschrijving van de opbouw van de verschillende vakken.
Omschrijving aanbod leerstrategiën
OP2: Zicht op ontwikkeling
De school verzamelt (vanaf de binnenkomst) systematisch informatie over de

kennis en vaardigheden van de leerlingen met behulp van een leerling- en
Toelichting op de indicatoren
Er is een compleet pakket van LVS en eindtoetsen waarmee de ontwikkelings-, cognitieve- en sociaal-emotionele
doelen getoetst en gemonitord worden.
De gesprekkencyclus daaromheen zorgen voor het volgen van de leerlingen en het plegen van de noodzakelijke
interventies.
Rond de opbrengsten per groep zijn streefdoelen geformuleerd. De OGW-besprekingen over deze resultaten geven
input voor verbeteringen van het onderwijs en professionalisering van de leraar.
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Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Een sterke kwaliteitscyclus d.m.v. de LVS- en OGW-gesprekken.
Documenten
Zorgdocument
Afspraken Berseba
Verbeterdoelen
Helderder omschrijving van leerlingpopulatie en bijbehorende onderwijsbehoeften
OP3: Didactisch handelen

Toelichting op de indicatoren
In de jaarlijkse kijkwijzer staan de onderwerpen rond veiligheid, de didactiek, de instructie, het
klassenmanagement en de interactie, die jaarlijks bij de helft van de collega's bekeken worden. De opbrengsten
van deze kijkwijzer zijn zowel input voor de beoordelingsgesprekken als de bespreking van het niveau van
lesgeven. Onafhankelijke auditoren nemen de jaarlijkse lijst af, de direct leidinggevende gaat eens per jaar op
bezoek, startende leraren worden uitgebreid begeleid.
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Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Door de goede afstemming op de behoeften van de leerlingen en de hoge verwachtingen die daarin meegenomen
worden, wordt er effectief geleerd.
De rust en structuur die aanwezig is in de school zorgt voor een veilige basis om te kunnen leren.
Documenten
Vestingwerken Instructie,
Activerende werkvormen Beleid
startende leraren.
Verbeterdoelen
Uitwerking PLG's
OP4: (Extra) ondersteuning

Toelichting op de indicatoren
De leerlingen worden goed gevolgd en de procedures van bespreking, remediëring zijn duidelijk en worden
consequent gevolgd. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben worden hulpplannen en/of OPP's gemaakt
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Het brede, goed gedifferentieerde aanbod, zorgt voor weinig uitval.
De zorg is goed en efficiënt georganiseerd, waarbij de resultaten op cognitief en sociaal-emotioneel niveau de
basis vormen van de besprekingen.
De school investeert in een goede relatie met de ouders en weet in hoge mate die samenwerking te realiseren die
nodig is om samen voor de leerling te gaan.
Documenten
Zorgdocument
Schoolontwikkelplan (SOP)
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Verbeterdoelen
Bijstelling ambities SOP
OP6: Samenwerking

Toelichting op de indicatoren
Er is een goede samenwerking met alle partners aan de voor- en achterkant van de school. Op heldere wijze vindt
de overdracht tussen de partijen plaats.
Jaarlijks vindt overleg plaats met de voorschoolse voorzieningen over de leerlingen die instromen. Aan de hand
van deze informatie en de informatie uit de KIJK-overdracht wordt bepaald of extra inzet voor taal nodig is.
Ouders worden bevraagd op de ontwikkeling van hun kind d.m.v. een voorschools formulier.
Bij tussentijdse overdrachten wordt via OSO de standaardinformatie klaargezet incl. relevante informatie over
gezinsomstandigheden en sociaal-emotioneel functioneren.
De overdracht naar het Voortgezet is geregeld middels een stappenplan in het VO-document.
Al deze informatie wordt met ouders gedeeld en/of besproken.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
De kennisoverdracht en professionalisering binnen Berseba
staat op hoog niveau. De relatie met ouders staat op een hoog
niveau
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Documenten
Zorgdocument
VVE-document
OP8: Toetsing en afsluiting

Toelichting op de indicatoren
Alle toetsen worden afgenomen volgens de wettelijke regels. Deze worden na alle toetsronden gecommuniceerd
met de ouders. Er is een heldere procedure voor de overgang naar het VO.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Er is een warme overdracht met voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs.
Met voortgezet onderwijs vindt ook afstemming plaats over doorlopende leerlijnen.
Documenten
Procedure overgang Voorgezet onderwijs.
Zorgdocument.
Verbeterdoelen
Helder beschrijving van de opbouw van de verwachting van het advies VO en de procedure waardoor tot het
advies gekomen worddt en de evt. mogelijkheid van second opinion.
SK1: Veiligheid
GSES

GSOS

+/-

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag
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Toelichting op de indicatoren
De school heeft zaken rond veiligheid beschreven in het Arbo- en veiligheidsplan. Daarin staan alle zaken rond
(arbo)beleid, incidentenafhandeling enz. beschreven. Er ligt een concept veiligheidsplan waarin de recente eisen
beschreven zijn. Op leerlingniveau is de zorg rond de sociaal-emotionele ontwikkeling en pesten beschreven en
wordt consequent uitgevoerd.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
De veiligheidsbeleving van de leerlingen is positief. Het aantal gevallen van pesten is minimaal. Leraren en
leerlingen voelen zich veilig.
Documenten
Veiligheidsbeleidsplan
Vestingwerken Pedagogisch
klimaat Zorgdocument.
Verbeterdoelen
Herziening van het Veiligheidsbeleidsplan aan de hand van recente wetgeving.
Protocollen rond gym, uitjes enz. opstellen.
Functieomschrijving aandachtsfunctionaris met eigenaarschap voor Veiligheidsplan.
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SK2: Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Toelichting op de indicatoren
Het is onderdeel van de Jaarlijkse kijkwijzer. Met de klassen- en flitsbezoeken door auditoren, leidinggevenden
en directie wordt er naar deze zaken gekeken.
Het geheel van gedragsregels, de activiteiten van de positieve groep en het sociaal-emotionele aanbod zorgen
voor veel rust en veiligheid
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Startactiviteiten (de positieve groep) om een positief groepsklimaat te realiseren.
Gedragsregels voor leerlingen en een sterke focus op de leraar als identificatiefiguur.
Documenten
Vestingwerken pedagogisch klimaat.
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OR1: Resultaten

Toelichting op de indicatoren
De resultaten van de Eindtoets liggen rond het gemiddelde.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Goede doorlopende lijn van streefdoelen en OGW-gesprekken, waardoor doorlopend toegewerkt wordt richting
het einddoel.
Documenten
Zorgdocument.
Verbeterdoelen
Er worden nieuwe methoden voor taal en rekenen ingevoerd.
OR2: Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

Toelichting op de indicatoren
Op onze school wordt de methode "Kinderen en hun sociale talenten gebruikt" Deze methode wordt schoolbreed
aangeboden. De vaardigheden op dit gebied worden gemonitord door het LVS Zien.
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Burgerschap zit verankerd in onze identiteit waarin de, met de ouders gedeelde Bijbelse waarden en normen,
dagelijks aangeboden worden in de Bijbelse vertellingen en de doorwerking daarvan in de omgang met elkaar en
de doorwerking in de andere lessen.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
M.b.v. Zien en Kinderen en hun sociale talenten is er een goede borging van monitoring van de ontwikkeling van
kinderen.
Documenten
Zorgdocument
Vestingwerken Pedagogisch klimaat
Verbeterdoelen
Kenmerken van de leerlingpopulatie en einddoelen van sociale en maatschappelijke competenties beter
beschrijven.

OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

Toelichting op de indicatoren
De gegevens van de vervolgscholen worden consequent aangeleverd. Ze laten zien dat in hoge mate leerlingen
direct op de juiste plaats terecht komen en dat we ruim de norm van 75 % halen.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Sterke adviezen die we voor een groot deel waar kunnen maken.
Transparante procedure en een goed contact met ouders, zodat de advisering VO nauwelijks discussie oplevert.
Documenten
Protocol overgang VO
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KA1: Kwaliteitszorg

Toelichting op de indicatoren
Vierjaarlijks worden een groot deel van de schoolafspraken geaudit. De auditors nemen ook de jaarlijkse kijklijst
af, waarmee het lesgeven bekeken wordt.
Voor de LVS, sociaal-emotionele opbrengsten en eindopbrengsten zijn er schoolnormen.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
Een systeem van interne en externe auditing, waardoor alle kwaliteitsaspecten minstens eens per 4 jaar aan de
orde komen.
Documenten
Schoolplan
Kwaliteitshandboek
Zorgdocument met werkwijze OGW en streefdoelen.
Verbeterdoelen
Kwaliteitszorg aanpassen aan het nieuwe toezichtkader.
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KA2: Kwaliteitscultuur

Toelichting op de indicatoren
Er is een gecertificeerde schoolleider die werkt aan professionalisering en herregistratie.
De leraren scholen, zowel in teamverband als individueel bij. Ze leggen verantwoording af van deze
professionalisering in hun POP en verantwoordingsformulier professionalisering.
Eigen ambities en de uitwerking daarvan
D.m.v. van de feedbackscan in Integraal is feedback gegeven door de leraar zelf, de collega's en de
leidinggevende In de POP wordt deze informatie gebruikt om de professionaliseringsrichting te bepalen.
Het totaal van deze feedback geeft een "teamfoto" rond professionalisering en de behoefte hiervan.
Documenten
Schoolplan
Beleidsplan P en O
Verbeterdoelen
Overgang naar nieuw systeem door de vervanging van Integraal door Parnassys/WMK en de komst van het
Lerarenregister.
Verbetering van de organisatie rond collegiale consultatie en groepsbezoeken als gevolg van de veranderende
directiestructuur en het opzetten van de teamleidersstructuur.
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KA3: Verantwoording en dialoog

Toelichting op de indicatoren
Er wordt gerapporteerd aan bestuur en MR over de resultaten en de voortgang van het doelen uit het schoolplan.
Het jaarverslag geeft een jaarlijks overzicht van de ontwikkelingen.
De onafhankelijke interne auditoren monitoren de in het kwaliteitshandboek vastgelegde afspraken.
De externe auditoren van Berseba komen vierjaarlijks op bezoek om een
kwaliteitsmeting te doen. D.m.v. tevredenheidspeilingen wordt de tevredenheid
van ouders en leerlingen gemeten.
Documenten
Managementrapportage
Jaarverslag
Rapport externe auditing
Schoolgids
Scholen op de kaart
Verbeterdoelen
Het vergroten van de integraliteit tussen bestuursbeleidsplan, schoolplan, werkplannen en de voortgang van
daarin gestelde doelen. Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein

GSES

GSOS

+/-

DEV
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b. Preventieve en licht curatieve ondersteuning.
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de school door middel van preventieve en licht curatieve
ondersteuning tegemoet komt aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Onder
preventie verstaan we in dit geval de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om
tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de
aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners
worden georganiseerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen als
medewerkers) maakt deelt uit van de basisondersteuning.

Herkenning problematiek1
G
De school is in staat vroegtijdig leer- opgroei en opvoedproblemen te signaleren.
Zorgteam / ketenpartners
G
De school beschikt over (of participeert binnen) een zorgteam, dat over voldoende expertise
beschikt om op een adequate wijze handelingsgericht te (laten) handelen in de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en gezinnen. De school werkt daarbij samen met de
relevante ketenpartners: scholen voor VO, (school)maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar,
GGD.
Dyslexie
G
De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dyslexie.
(tijdige signalering, op leerling afgestemde aanpak, hanteren van het dyslexieprotocol).
Dyscalculie
A
De school hanteert een sluitende ondersteunings- en zorgaanpak voor leerlingen met dysalculie.
(tijdige signalering, op leerling afgestemde aanpak)
Aanpak voor minder begaafden
G

1

G=goed, V=voldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt.
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De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen
met minder dan gemiddelde intelligentie.
Aanpak voor meerbegaafden
G
De school hanteert onderwijsprogramma’s en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen
met meer dan gemiddelde intelligentie.
Meervoudig lichamelijke beperking
G
De school is fysiek toegankelijk voor en heeft beschikking over hulpmiddelen voor leerlingen met
een (meervoudig) lichamelijke beperking. Aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben.
Sociale veiligheid en gedragsproblemen
G
De school hanteert een sluitende aanpak op sociale veiligheid en gedragsproblemen.
(ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.
Medische handelingen
G
De school heeft een voor alle medewerkers bekend en toegankelijk protocol voor medische
handelingen (wat te doen bij….?, ongelukjes, medicijnen verstrekken, uitvoering van medische
handelingen).
Vormen van licht curatieve ondersteuning:
Kinderen in groep 2 die uitvallen op spraak/taal krijgen vanaf febr. enkele malen per week een
voorschotbenadering o.l.v. de onderwijsassistent en/of RT-er.
Voor lezen worden kinderen extra begeleid met Connect en Ralfi.
Aandacht en tijd: Prenthotheek voor de 2 ½ ,3,4,5 en 6 jarigen. In de voorschoolse periode worden
voorleesmorgens georganiseerd om de ouders van toekomstige leerlingen te helpen bij de
taalontwikkeling van hun kinderen.
Protocollen, aanpakken en methodieken: D.m.v. een goed uitgeruste prentotheek en bibliotheek
wordt het lezen gestimuleerd.
Fysieke omgeving (o.a. gebouw): De school is geschikt voor rolstoelers.
Samenwerking: Er wordt goed samengewerkt met het CJG. Vanuit de gemeente wordt
maatschappelijk werk aangeboden.

6. EXTRA ONDERSTEUNING
Alles wat boven de basisondersteuning uitgaat, is extra ondersteuning. In deze paragraaf
beschrijven we de extra (specifieke) ondersteuningsmogelijkheden die de school kan bieden. We
doen dat in de vorm van arrangementen die al dan niet structureel onderdeel uitmaken van het
onderwijsaanbod van de school. Een arrangement bestaat altijd uit meerdere onderdelen, die, waar
van toepassing, beschreven worden.
6a. Arrangement extra ondersteuning
Omschrijving arrangement:
Expertise: Brede expertise op gebied van de basisvakken en gedrag.
Aandacht en tijd: Het geheel van rust, structuur en positieve benadering.
Protocollen, aanpakken en methodieken: Connect, Ralfi, Positieve groep
Fysieke omgeving (o.a. gebouw):
Samenwerking:

7. CONCLUSIE EN AMBITIES
Nadat directie en team de gegevens uit de hoofdstukken 3 t/m 6 geanalyseerd, gewogen, begrepen
en besproken hebben, zijn er conclusies getrokken. Deze conclusies hebben geleid tot gezamenlijke
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ambities. De daarvoor benodigde randvoorwaarden maar ook de grenzen aan de ondersteuning op
school zijn in kaart gebracht.
7a. Basisondersteuning: (basiskwaliteit en preventieve- en licht curatieve zorg)
7a.1. Conclusies basisondersteuning:
De kengetallen op gebied van leerlingpopulatie geven geen reden tot actie. De getallen blijven
binnen de normen van de inspectie die we als grens hanteren. Wat een rol speelt bij deze getallen
is ons beleid om de grens van 2 oktober wat strak aan te houden als het gaat om de instroom:
kinderen die na 2 oktober geboren zijn stromen in in de aanvangsgroep en doen daarna nog een
jaar groep 1.
Ook de kengetallen Leerlingstromen en ondersteuningszwaarte vragen niet om nadere actie.
Bij de kengetallen deskundigheid komt de vraag boven welke deskundigheid we hebben, willen
hebben en moeten borgen. Onze visie is dat we op het gebied van dyslexie en hoogbegaafdheid de
kennis in huis willen hebben en dat er een slag nodig is om deze goed te borgen. Zie ook de
ambities.
De overige kengetallen geven geen reden tot actie.
Voor de stand van zaken rond de basiskwaliteit zie de acties bij deze punten.
Bij preventieve en licht curatieve zorg springen dyscalculie en het omgaan met de medische
informatie eruit. Voor het omgaan met de medische informatie is intussen een protocol
vastgesteld. Dyscalculie komt zo weinig voor op onze school dat we deze kennis alleen extern willen
betrekken als dat nodig mocht zijn.
De basisvragenlijst scoorde ook laag op het onderdeel communicatie, in het bijzonder waar het gaat
om de informatie over het imago van de school en het bevragen van ouders en leerlingen op hun
tevredenheid rond zorg. De in 2014/2015 afgenomen oudertevredenheidspeiling geeft invulling aan
deze lacune en laat zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de verleende zorg.
7a.2. Ambities basisondersteuning:
Alle nog openstaande punten zijn opgenomen in het schoolplan.
Onze ambitie is om ons goed werkende differentiatiesysteem verder uit te bouwen.
7b. Extra ondersteuning
7b.1. Conclusies extra ondersteuning:
Door de rust en structuur die er binnen de school heersen, gecombineerd met de ervaring van de
leerkrachten zijn wij ondermeer in staat om, in verhouding veel gediagnosticeerde ADHD-ers
binnen de school de zorg te bieden die ze nodig hebben. Daarnaast zijn er nog leerlingen waarvan
het vermoeden bestaat dat ze ADHD hebben, maar die (nog) niet gediagnosticeerd zijn, omdat er
op school geen handelingsverlegenheid is.
Gezien de samenstelling van de leerlingpopulatie en de grootte van de school, blijken we meer dan
gemiddeld te kunnen voldoen aan de behoefte van veel leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Sommige leerlingen met een bepaalde diagnose of hogere zorgbehoefte, kunnen we wel helpen,
anderen niet. Daarom wijzen we geen concrete groep aan van leerlingen aan die we wel of niet
kunnen begeleiden.
7b2. Ambities extra ondersteuning:
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De ambitie is om (in overleg met de ouders) kinderen met speciale zorgbehoeften zo veel mogelijk
binnen de school te houden. Daarbij wordt wel steeds de vraag beantwoord of het kind bij ons het
beste op zijn plaats is (zie criteria uit het onderwijsconcept) en of we voldoende in huis hebben (of
kunnen krijgen) om aan de behoeften van die kinderen te voldoen. Door veel praktische ervaring en
gebruik te maken van externe expertise lukt het om kinderen met steeds grotere
ondersteuningsbehoeften een plaats te bieden. Als kinderen toch een andere vorm van onderwijs
gaan volgen is te allen tijde met de ouders overlegd, dat dit voor het kind de plaats is waar het het
beste tot zijn recht komt.
In de komende periode gaan we ook kijken naar vormen (bijv. hulpklas) die voor die uitbreiding
kunnen zorgen van het zorgaanbod.
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