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Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als 

de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. 

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra 

ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda. 

Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerling-

populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd. 

Schoolgegevens 

Bevoegd gezag Stg. PCO Nieuwleusen 

School CBS De Meele 

Straat Meeleweg 120 

Plaats 7711 EP Nieuwleusen 

Telefoon 0529427337 

Directie G.Smit 

E-mail directie demeele@vcpon.nl 

Intern begeleider E.Mol 

E-mail intern 
begeleider 

e.mol@vcpon.nl 

Website demeele.pco-n.nl 

Visie van onze school 

Wij zijn een christelijke school. Dit betekent dat de bijbel een centrale plaats inneemt bij 

onderwijs en opvoeding. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van het 

geloof en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Dit houdt voor de praktijk in, dat wij 

dagelijks bezig zijn met de bijbel in de vorm van vertelling, lied en gebed. 

Onze visie vatten wij samen in de volgende kernbegrippen: 

- Elk kind is uniek. In de begeleiding van kinderen tracht de school tegemoet te komen aan 

de drie basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie. 

- Elk kind heeft recht op een veilige omgeving. In ons veiligheidsplan onderscheiden wij: 

lichamelijke, sociale, en geestelijke veiligheid. 

- Waarden en normen geven sturing aan het leven. Onderscheidingsvermogen en 

gewetensvorming zijn hiervan belangrijke onderdelen. 

- Opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onderwijs en opvoeding zijn erop 

gericht, dat kinderen een zelfstandige plaats in de maatschappij zullen innemen en hun 

burgerschap verstaan. 

Onze voornemens m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid zijn gebaseerd op: 

- de (ontwikkeling in de) samenstelling van onze leerlingenpopulatie 

- de interne en externe analyse een analyse van de leeropbrengsten d.m.v. ons 



leerlingvolgsysteem 

- uitkomsten van recent inspectiebezoek een eigen sterkte-zwakte analyse 

De missie luidt: “Wij maken samen het verschil!” In deze missie ligt besloten: 

- Wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. 

- Een school als leef- en werkgemeenschap komt niet vanzelf: daar moeten wij ons actief 

voor inzetten. 

- Wij proberen op allerlei manieren om te gaan met verschillen: verschillen in leren, in 

sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond. We staan open voor andersdenkenden, 

maar we vragen wel onze Christelijke identiteit te respecteren. 

- Wij leren de kinderen verschillend te mogen zijn, maar de ander wel te accepteren zoals 

hij/zij is. 

- We zijn volop in ontwikkeling. 

  



Diversiteit van de leerlingpopulatie 

De diversiteit van onze leerlingpopulatie wordt hieronder uitgewerkt in een aantal 

overzichten en in een profiel. 

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning 

begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het 

ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de 

basisondersteuning plus begeleid. 

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer 

gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een 

OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern 

extra begeleid. 

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben 

intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook 

uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en 

mogelijk extern extra begeleid. 

Diversiteitsomvang 

Schooljaar 2018-2019 

 Groep 1/2/3 Groep 4/5 Groep 6/7/8 Schooltotaal 

Totaal aantal leerlingen 15 11 17 43 

Uitsplitsing onderwijsvraag per groep 

Basisondersteuning 

Totaal 11 3 9 23 

Basisondersteuning-plus 

Taal 0 0 1 1 

Thuissituatie 3 2 1 6 

Fysieke gesteldheid 0 0 0 0 

Werkhouding 0 0 0 0 

Gedrag 0 0 3 3 

Meer/hoog begaafdheid 1 5 2 8 

Minder begaafdheid 0 1 0 1 

Rekenen 0 0 0 0 

Totaal 4 8 7 19 

Extra ondersteuning 

Thuissituatie 0 0 0 0 

Fysieke gesteldheid 0 0 0 0 

Werkhouding 0 0 0 0 

OPP gedrag 0 0 1 1 

OPP meer/hoog begaafdheid 0 0 0 0 

OPP minder begaafdheid 0 0 0 0 

OPP Rekenen 0 0 0 0 

OPP Taal 0 0 0 0 

Totaal 0 0 1 1 

Extra ondersteuning-plus 

OPP en AB leergebieden 0 0 0 0 

OPP en AB gedrag 0 0 0 0 

OPP en AB fysieke gesteldheid 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 1 0 0 0 0 



OPP en AB cluster 2 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 

Totale diversiteit per groep 19.5 16.5 24 53.5 

DQ's 0.89 0.69 1 0.80 

Leerlingaantallen 

Schooljaar 2018-2019 

 Aantal Percentage 

Totaal aantal leerlingen 43  

Aantal groepen 3  

Aantal combinatiegroepen 3  

Aantal leerlingen categorie 1 23 53% 

Aantal leerlingen categorie 2 19 44% 

Aantal leerlingen categorie 3 1 2% 

Aantal leerlingen categorie 4 0 0% 

Totaal gewogen diversiteit 56  

DQ school 0.80  

Diversiteitsquotiënten 

Schooljaar 2018-2019 

Groep DQ 

Groep 1/2/3 0.89 

Groep 4/5 0.69 

Groep 6/7/8 1.00 

School 0.80 

Schoolprofiel Diversiteit 

 

Leerlingaantallen met verwijzingen 

Hieronder staat het aantal leerlingen dat dit schooljaar verwezen is naar het Speciaal 

Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd. 

 
schooljaar 1: 

  
schooljaar 2: 

  

Ken- en stuurgetallen aantallen percentage aantallen percentage 

Leerlingen verwezen naar SBO     

Leerlingen verwezen SO cat. 1     



Leerlingen verwezen SO cat. 2     

Leerlingen verwezen SO cat. 3     

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 en 3     

Leerlingen verwezen SO cluster 1     

Leerlingen verwezen SO cluster 2     

 

  



Inzet van extra ondersteuning 

Binnen onze school beschikken we over de volgende extra ondersteuning, in de vorm van 

inzet van extra personeel. In de cellen worden de uren per week gegeven. 

Functies en/of taken Directe 
ondersteuning 

Indirecte 
ondersteuning 

      

      

      

Totalen   

Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen 

Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening 

De ondersteuningsmatrix 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt 

Gegevens betreffen schooljaar: 2018-2019 

Groep DQ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

Groep 1/2/3 0.84 S 08:30 S 05:00   S 04:30 18:00 

Groep 4/5 0.69      00:00 

Groep 6/7/8 0.96      00:00 

School 0.76      18:00 

De aard van de ondersteuning 

Soort ondersteuning Totaal 

(G) Ondersteuning in de groep 00:00 uur 

(S) Ondersteuning aan een subgroep buiten de groep 18:00 uur 

(I) Ondersteuning aan een individuele leerling buiten de groep 00:00 uur 

  

 

Toelichting 

 

Budget van de ondersteuning 

Op basis van de leerlingaantallen en het aanbod van extra ondersteuning (arrangementen) 

zijn de volgende bedragen beschikbaar. 

Budgetonderdelen   Bedragen 

Budget basisondersteuning €  

Budget extra ondersteuning (arrangementen) €  

Totaal €  

 

 

  



inhoud en omvang van de basisondersteuning 

Hier wordt de inhoud van de basisondersteuning op onze school beschreven in vier 

onderdelen 

 

Basiskwaliteit 

De onderwijsinspectie heeft de school voor het laatst bezocht in 

2014. De inspectie heeft op grond van de eindresultaten en het 
bestuursgesprek een basisarrangement aan de school toegekend. Dit 

betekent dat de kwaliteit van de school voldoende is. Het verslag van 
het laatste inspectiebezoek is als bijlage 1 toegevoegd; januari 2014. 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Het eerste aspect van de basisondersteuning is gericht op de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, al dan niet in 
samenwerking met partners: 

- vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; 
- de zorg voor een veilig schoolklimaat; 

- een aanbod voor leerlingen met dyslexie of reken & wiskunde 
problematieken; 

- een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan 

gemiddelde intelligentie; 
- toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en 

instructieruimtes en hulpmiddelen; 
- aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van 

gedragsproblemen 
- een protocol voor medische handelingen.  

Onderwijsondersteuningstructuur 

Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die 

in de school aanwezig is om interventies te plegen, de manier waarop 
dat in de school georganiseerd is en met welke onderwijs- en 

ketenpartners wordt samengewerkt. 

De functies en taakprofielen binnen de school; 

- Contactpersoon 
- Leesspecialist 

- Begaafdheidsspecialisten 

Gecertificeerde expertise binnen de school: 
- Interne Begeleiding 

- Ambulante begeleiding TOS (Kentalis) 
- Ambulante begeleiding dyslexie 

- Orthopedagoog 



- Ambulant begeleiding gedragsproblematiek 

- orthopedagoog gespecialiseerd op gebied van Hoogbegaafdheid 

De professionals die van buiten de school direct beschikbaar: 

- Schoolmaatschappelijk werker (ondersteuningsteam) 

- Coördinator WSNS (ondersteuningsteam) 
- Jeugdverpleegkundige (ondersteuningsteam) 

- Leerplichtambtenaar (ondersteuningsteam) 
- Jeugdarts CJG 

- Logopedie (gemeente) 

De samenwerkingsrelaties van de school, incl. organisaties 

verantwoordelijk voor jeugdhulp: 
- Centrum Jeugd en Gezin 

- SWV; Veld, Vaart & Vecht. 
- Gemeente Dalfsen – Leerplicht 

- Stichting MEE 

 

Planmatig werken 

Hiervoor verwijzen naar het zorgplan. 

(Zie bijlage) 

  

  



Ondersteuningsstructuur: arrangementen 

Hier wordt een overzicht gegeven van de onderwijsarrangementen die onze leerlingen met 

speciale onderwijs(zorg) vragen worden aangeboden op onze school of daar buiten. 

Een onderwijsarrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijs 

wordt uitgevoerd om leerlingen met uiteenlopende onderwijs-ondersteuningsvragen 

adequaat te begeleiden. 

Arrangementen vanuit de school 

 Geen 

Bovenschoolse arrangementen 

 Binnen de stichting PCO-N werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij 

verzorgen een leerarrangement voor de plusklas leerling. Belangrijk onderdeel van het 

leerarrangement hoogbegaafdheid is de plusklas.  

De plusklas is een groep van maximaal 16 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De plusklas 

voor groep 5-6 komt op woensdagmorgen bij elkaar. De plusklas voor groep 7-8 de hele 

dinsdag.  

De kinderen in de plusklas krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht. De plusklassen 

zijn gehuisvest op basisschool De Meele. 

 

  



Ondersteuningsstructuur: kwaliteit van de ondersteuning 

De beoordeling van de kwaliteit van onze ondersteuning vindt plaats op basis van een 

Monitor Basisondersteuning op dertien ijkpunten. Dit levert een profiel en een overzicht van 

scores van de kwaliteit van de ondersteuning op. 

Profiel en overzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 9 ijkpunten op 60% of hoger. 

 

Resultaten 

Gemiddelde score 94.31% 13 ijkpunten op 60% of hoger. 

Hoogst scorende ijkpunt is nummer 1 met een score van 100% 

Laagst scorende ijkpunt is nummer 2 met een score van 64.3% 

 

nr ijkpunt gem. 

score (%) 

1 Beleid t.a.v. ondersteuning. 100.0 
2 Schoolondersteuningsprofiel. 64.3 
3 Effectieve ondersteuning. 100.0 
4 Veilige omgeving. 100.0 
5 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 100.0 
6 Opbrengst- en handelingsgericht werken. 100.0 
7 Goed afgestemde methoden en aanpakken. 100.0 
8 Handelingsbekwame en competente medewerkers. 100.0 
9 Ambitieuze onderwijsarrangementen. 90.9 
10 Zorgvuldige overdracht van leerlingen. 83.3 
11 Betrokkenheid ouders en leerlingen. 100.0 
12 Expliciete interne ondersteuningsstructuur. 100.0 



13 Een effectief ondersteuningsteam. 87.5 

 

Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

Hier worden de scores op de Monitor Basisondersteuning per teamlid gepresenteerd. 

Organisatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem 
CBS De Meele 100 64 100 100 100 100 100 100 91 83 100 100 88 94 

Toelichting 

  

  



Deskundigheid van het schoolteam: mate van Passend 

Onderwijs 

Hier wordt de mate van Passend Onderwijs van ons schoolteam vastgesteld. Dit gebeurt met 

behulp van de Schoolmeter Passend Onderwijs op dertien pijlers. 

Profiel en overzicht van de scores Passend Onderwijs 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 9 pijlers op 60% of hoger. 

 <hr?>  

Resultaten 

Gemiddelde score 84.62% 13 pijlers op 60% of hoger. 

Hoogst scorende pijler is nummer 5 met een score van 100% 

Laagst scorende pijler is nummer 4 met een score van 64% 

 

nr pijler gem. 

score (%) 

1 Acceptatie. 96.0 
2 Beleid. 66.0 
3 Professionalisering. 98.0 
4 Ouderbetrokkenheid. 64.0 
5 Leerlingbegeleiding. 100.0 
6 Gedifferentieerd leren. 88.0 
7 Adaptief onderwijzen. 92.0 
8 Gedragsmanagement. 92.0 
9 Samenwerken. 72.0 
10 Planmatig werken. 86.0 
11 Flexibel curriculum 84.0 
12 Afgestemde materialen. 88.0 



13 Toegankelijke ruimten. 74.0 

 

Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht Passend Onderwijs 

Hier worden de scores op de Schoolmeter Passend Onderwijs per teamlid gepresenteerd. 

Medewerker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem 
Jeanet Buitenhuis 100 60 90 60 100 80 90 80 60 100 90 70 60 80 
Bert Hutten 100 70 100 60 100 100 100 100 60 90 80 100 90 88 
Elfriede Mol-Oegema 100 70 100 60 100 90 100 100 80 90 80 80 80 87 
Gerlof Smit 100 80 100 80 100 100 100 100 80 90 90 90 80 92 
Angela Zieleman 80 50 100 60 100 70 70 80 80 60 80 100 60 76 

Toelichting 

  

  



Deskundigheid van het team: expertise over Passend 

Onderwijs 

Expertise wordt hier omschreven als specifieke kennis, vaardigheden en ervaringen op 

bepaalde gebieden van de basis en extra ondersteuning. 

De Expertise Scan meet de expertise van de teamleden op negen expertise gebieden. 

Profiel en overzicht van de expertise van ons team 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 9 gebieden op 60% of hoger. 

 

Resultaten 

Gemiddelde score 60% 7 gebieden op 60% of hoger. 

Hoogst scorende gebied is nummer 1 met een score van 100% 

Laagst scorende gebied is nummer 9 met een score van 0% 

 

nr gebied gem. 
score (%) 

1 Taal en Spraak. 100.0 
2 Rekenen. 66.7 
3 Minderbegaafdheid. 83.3 
4 Meer en hoogbegaafdheid. 100.0 
5 Werkhouding. 66.7 
6 Gedrag. 66.7 
7 Fysieke gesteldheid. 0.0 
8 VVE en het jonge kind. 66.7 
9 Nederlands als tweede taal (NT2). 0.0 
10 Aanpak van leerlingen met speciale onderwijs- en zorgvragen. 50.0 



 

Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht expertise van het team 

Hier worden de scores op de Expertise Scan per teamlid gepresenteerd. 

Organisatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gem 
CBS De Meele 100 67 83 100 67 67 0 67 0 50 60 

Toelichting 

Taal/spraak: ervaring met TOS leerling. Verder werken we groepsdoorbrekend: aansluitend 

op individueel niveau. 

Mee en hoogbegaafdheid: 4 van de 7 leerkrachten hebben de cursus begaafdheidsspecialist 

afgerond. Daarnaast hebben wij twee plusleerkrachten die ook de cursus hebben afgerond. 

  

  



Tevredenheid van het schoolteam 

Hier wordt de mate van tevredenheid van de teamleden werkzaam binnen onze school 

vastgesteld. Dit gebeurt met behulp van de Tevredenheidsmeter Teamlid op negen 

tevredenheidsgebieden. 

Profiel en overzicht van de scores van de tevredenheid van 

ons schoolteam 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 9 onderdelen op 60% of hoger. 

 

Resultaten 

Gemiddelde score 95.14% 9 onderdelen op 60% of hoger. 

Hoogst scorende onderdeel is nummer 2 met een score van 100% 

Laagst scorende onderdeel is nummer 5 met een score van 87.5% 

 

nr onderdeel gem. 

score (%) 

1 Schoolgebouw. 91.7 
2 Contact met collega's. 100.0 
3 Contact met de interne begeleiding. 95.8 
4 Contact met de directie. 100.0 
5 Contact met het bestuur. 87.5 
6 Contact met externe deskundigen. 100.0 
7 Scholing. 93.8 
8 Contact met de leerlingen. 91.7 
9 Contact met de ouders. 95.8 

 



Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht tevredenheid van de teamleden 

Hier worden de scores op de Tevredenheidsmeter Teamlid per teamlid gepresenteerd. 

Medewerker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gem 
Jeanet Buitenhuis 100 100 100 100 50 100 100 100 88 93 
Bert Hutten 100 100 100 100 100 100 100 88 88 97 
Stijnie Mansier 83 100 75 100 100 100 88 88 100 93 
Elfriede Mol-Oegema 100 100 100 100 75 100 100 100 100 97 
Gerlof Smit 100 100 100 100 100 100 75 100 100 97 
Angela Zieleman 67 100 100 100 100 100 100 75 100 94 

  



Ontwikkelagenda op basis van de Monitor Basisondersteuning 

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De 

planning is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. 

Per ijkpunt wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier 

jaar. Wat willen we op welk ijkpunt bieden aan basis- en extra ondersteuning? 

Ontwikkelagenda 

 

  

  

  

  



Ontwikkelagenda op basis van de Schoolmeter Passend 

onderwijs 

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De 

planning is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. 

Per pijler wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier 

jaar. Wat willen we op welke pijler bieden aan basis- en extra ondersteuning? 

Ontwikkelagenda 

 



 


