
 

Ondersteuningsprofiel 2018 - 2019 

Het Koloriet 



Inleiding 

In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Het ondersteuningsprofiel 
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 en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven 
we het SWV 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. 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Het Koloriet (directie@hetkoloriet.nl). 
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Schoolgegevens 

School Het Koloriet 

Adres Patrijsstraat 4 

Postcode 7731ZL 

Plaats OMMEN 

Telefoonnummer 0529-452966 

E-mail info@hetkoloriet.nl 

Website www.hetkoloriet.nl 



Visie - schoolconcept 

SWOT  
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 
- innovatief op het gebied van gepersonaliseerd leren  
- spel en beweging; leerstof in relatie tot de werkelijkheid  
- ervaren/op ontwikkeling gerichte leerkrachten 

Zwakke kanten school 
- gebouw voldoet niet aan onderwijseisen  
- doorgaande lijn 1 t/m 8  
- actieve werkvormen tijdens instructie 

Kansen school 
- nieuwbouw  
- coöperatief leren intern en extern 

Bedreigingen school  
- gemiddelde leeftijd team relatief hoog  
- verzuiling in regio 

Doelen  
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben we een aantal doelen vastgesteld. Deze doelen vormen de 
focus op ons handelen:  
1. Het groeidocument/opp wordt minimaal 2x per jaar met IB-er, ouders en leerling besproken, waar 
nodig 1 x per blok  
2. Gepersonaliseerd onderwijs voor Alles-in-1, Alles-apart, daarom groepsdoorbrekende instructies 
groep 5 t/m 8  
3. Doorgaande lijn ontwikkelen van ontluikende geletterdheid gr 1 tot technisch lezen gr 4.  
4. Presenteren van analyse resultaten cito-toetsen in team door leerkrachten. 

Ons onderwijsconcept  
Op onze school hanteren we gepersonaliseerd leren. Iedere leerling heeft een groeidocument waarin 
samen met ouders, leerkracht en (kind gr 5 t/m 8) de ontwikkeling van 1 t/m 8 wordt vastgelegd en 
individuele doelen worden gesteld. We geven in groep 1 t/m 4 gedifferentieerd les; een basisgroep, 
een groep met leerlingen die meer verdieping krijgen en een groep met leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Het groepsoverzicht geeft inzicht in de onderwijsbehoeften op 
groepsniveau. In groep 5 t/m 8 werken we groepsdoorbrekend. De groepsoverzichten per vakgebied 
geven inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen op een bepaald instructieniveau. De extra 
ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd.  

Parels (eigen kwaliteitsaspecten)  
Ten aan zien van de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen zijn we het meest trots op:  
1. de ontwikkeling van de samenwerking tussen ouders, leerkrachten (en leerlingen gr 5 t/m 8) m.b.v. 
het groeidocument.  
2. leren vindt zowel binnen als buiten plaats.  



3. leerlingen volgen hun eigen leerlijn op rekengebied  
4. taal, spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en expressievakken worden geïntegreerd 
aangeboden d.m.v. thema's  
 
Voorzieningen  
- een oud, ruim gebouw met een fantastische buitenruimte  
- een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Specifieke expertise personeel  
- logopedie  
- sociale-emotionele vaardigheden  
- hoogbegaafdheid  
- gedrag  
- taal/lezen  
- rekenen  
- video interactie begeleiding 

Toelating  
De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:  
1. Het kind is vier jaar  
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school  
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school  
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd  
5. 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. Aan het bovenstaande niet voldaan is  
2. Het kind niet zindelijk is  
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind  
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie volgende paragraaf) 

Grenzen aan 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 ondersteuning, zie paragraaf 3. 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 een gesprek aan 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. 

  



Periode van afname 

Het ondersteuningsprofiel is opgesteld in de periode 2018 - 2019 

Aantal respondenten 
 SOP Directie SOP Team SOP Ouders SOP Leerlingen 

Uitgezet 1 1 0 0 

Ingevuld 1 1 0 0 

Respons (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Waardering van het responspercentage 

Een respons tot 16% Erg laag 

Een respons tussen 16% en 34% Laag 

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende 

Een respons tussen 50% en 70% Goed 

Een respons boven 70% Uitstekend 

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 

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend 

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. 



Kengetallen-A: Zorgzwaarte van de school o.b.v. groepsprofielen 

Leerjaar Groep Aantal Gem gewicht % gewogen Zorgzwaarte tot Zorgzwaarte gem 

0 1 11 0,00 0,00% 0 0,00 

1 1 5 0,00 0,00% 18 3,60 

2 2 24 0,02 8,33% 12 0,50 

3 3 23 0,01 4,35% 14 0,61 

4 4 20 0,03 10,00% 26 1,30 

5 5 20 0,00 0,00% 109 5,45 

6 6 23 0,03 8,70% 70 3,04 

7 7 22 0,01 4,55% 108 4,91 

8 8 24 0,01 4,17% 32 1,33 
  172 0,01 4,45% 389 2,26 
 GSES GSOS +/- 

Gemiddeld gewicht 0,01 0,02 -0,01 

Percentage gewogen leerlingen 4,45% 3,31% +1,14 

 Onze school heeft minder leerlingen met gewicht dan de gemiddelde school 
 Onze school heeft een hoger percentage gewogen leerlingen dan de gemiddelde school 
 Onze school heeft een lagere zorgzwaarte dan gemiddeld, gelet op het type leerlingen 



Kengetallen-B: Typen leerlingen o.b.v. groepsprofielen AES AOS +/- 

[1]  

01. Leerlingen op 1 oktober 172 165,36 +6,64 

02. Jongens 88 80,38 +7,63 

03. Meisjes 84 68,75 +15,25 

04. Leerlingen zonder gewicht 163 130,44 +32,56 

05. Leerlingen met gewicht 0,3 9 12,17 -3,17 

11. [Indien bekend] IQ tussen 55 en 75 2 0,60 +1,40 

[2]  

14. Jonge risicoleerlingen 7 6,00 +1,00 

15. Leerlingen met een verlengde kleuterperiode 4 2,67 +1,33 

16. Leerlingen met een eigen leerlijn 4 28,00 -24,00 

17. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen van de leraar, met 
ondersteuning van de leraar 

51 49,20 +1,80 

21. Leerlingen die extern onderzocht zijn 31 42,75 -11,75 

22. Leerlingen met ambulante begeleiding 4 8,20 -4,20 

30. Naar VSO [vorig jaar] 1 0,50 +0,50 

32. LWOO-indicatie [vorig jaar]  3 1,67 +1,33 

45. Leerstoornis[sen] 19 38,50 -19,50 

[6]  

51. Gedragsstoornissen 2 26,50 -24,50 

52. Sociaal-emotionele problematiek 10 33,75 -23,75 

73. Leerlingen met een dyslexieverklaring 7 7,80 -0,80 

75. Hoogbegaafde leerlingen 14 5,40 +8,60 



Kengetallen-B: Typen leerlingen o.b.v. groepsprofielen AES AOS +/- 

Kengetallen-C: Personele bezetting AES AOS +/- 

PERSONEEL ALGEMEEN  

01. Personeelsleden [fte.] 8.9 13,49 -4,59 

02. Onderwijzend personeel [fte.] 7.7 10,44 -2,74 

PERSONEEL SPECIFIEK [taken en functies]  

05. Intern begeleider(s) [fte.] 0.4 0,47 -0,07 

06. Specialist VIB (video interactieve begeleiding) 0.05 0,02 +0,03 

10. Taalleescoordinator [taalspecialist] [fte.] 0.05 0,02 +0,03 

11. Specialist Dyslexie [fte.] 0.05 0,02 +0,03 

12. Rekencoordinator [rekenspecialist] [fte.] 0.05 0,03 +0,02 

14. CoÃ¶rdinator Hoogbegaafdheid [fte.] 0.4 0,13 +0,27 

15. Gedragsspecialist [fte.] 0.1 0,05 +0,05 

16. Specialist sociale vaardigheden 0.05 0,18 -0,13 

17. Logopedist [fte.] 0.2 0,13 +0,07 



Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) 

Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) GSES GSOS +/-  

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen 

2,00 3,48  -1,48   

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 3,00 3,24  -0,24   

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de 
school de aard en de zorg voor de leerlingen 

3,00 3,24  -0,24   

De school stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte een 
ontwikkelingsperspectief op  

3,00 3,36  -0,36   

De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het 
ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan 
beredeneerde keuzes 

3,00 3,32  -0,32   

De school voert de zorg planmatig uit  4,00 3,28  +0,72   

De school gaat de effecten van de zorg na  4,00 3,24  +0,76   

De school betrekt de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de zorg 
voor hun kind 

4,00 3,55  +0,45   

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners 
waar noodzakelijke interventies haar eigen kerntaak overschrijden  

4,00 3,29  +0,71   



Differentiatiecapaciteit leraren 

Differentiatiecapaciteit leraren GSES GSOS +/-  

Ik ben op de hoogte van de theorie van handelingsgericht werken  2,00    

Ik ken de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,00    

Ik kan de leerlingen op de juiste wijze inschatten in relatie tot de 
gehanteerde leerlijnen 

3,00    

Ik heb de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondergebracht in een 
groepsoverzicht  

4,00    

Ik kan de instructie afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen  

3,00    

Ik kan de leerstof afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen 

3,00    

Ik kan de werkvormen afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen 

2,00    

Ik kan de ondersteuning afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen 

3,00    

Ik kan handelingsgericht werken koppelen aan opbrengstgericht werken  3,00    

Ik kan resultaatgericht werken aan de vastgestelde doelen (normen)  3,00    

Ik kan opbrengstgericht werken 3,00    



 


