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1 Inleiding

1.1 Inleiding

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 ondersteunings- behoefte. 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.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van de organisatie

Brinnummer 07WZ

Schoolnaam De Schakel

Directeur Johan Grobbe

Adres Beerzerhaar 5-A

Postcode + Plaats 7685 PP BEERZERVELD

E-mailadres j.grobbe@deschakelbeerzerveld.nl

Telefoonnummer 0523-251788

Gegevens van de school

Brinnummer 07WZ

Schoolnaam De Schakel

Directeur Johan Grobbe

Adres Beerzerhaar 5-A

Postcode + Plaats 7685 PP BEERZERVELD

E-mailadres j.visser@deschakelbeerzerveld.nl 

Telefoonnummer 0523-251788

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Veld, Vaart en Vecht

Datum vaststelling SOP:  

2.2 Extra paragraaf (1)

We zijn een christelijke school. Behalve dagopening, -sluiting, vieringen en Bijbelverhalen, is de Bijbel, Gods Woord,
de leidraad voor ons dagelijks leven en werken. Vanuit deze visie willen we met de kinderen praten en nadenken over
alledaagse dingen. Het meegeven van waarden en normen, het omgaan met elkaar, verantwoordelijkheidsbesef voor
de ander en de natuur, zijn aandachtspunten waar wij veel waarde aan hechten. Zowel kinderen als leerkrachten
moeten zich veilig en geborgen weten binnen onze school. De leerkrachten benaderen de kinderen vanuit een positief
verwachtingspatroon. Voor ons is ieder kind 'uniek'. De leerkracht doet er alles aan om in een fijne sfeer, uit uw kind
te halen wat erin zit. Kwaliteit op maat willen we leveren door elk kind afzonderlijk te volgen en zijn/haar ontwikkeling
van groep 1/8. Uiteraard houden we het welbevinden en het functioneren van het kind goed in het oog. Dit kan er toe
leiden dat we tegen de grenzen aanlopen van ons eigen kunnen als leerkracht, team, als school. We proberen dan
een passende oplossing voor het kind, voor de andere kinderen of voor de leerkracht te vinden. We hechten naast
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kennis ook grote waarde aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en omgang met anderen. We zijn een
gecertificeerde 'Kanjerschool', wij zijn alert op pesten en werken vooral aan de preventie daarvan.

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

- een stabiel en gedreven team met veel ervaring 
- enthousiaste ouders die vertrouwen in de school
uitspreken 
- een capabel bestuur wat vertrouwen in de school heeft 
- een financieel goed draaiende school 
- de school is een Kanjerschool

- een klein team moet alle taken uitvoeren 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

- inzetten op Kans Rijke taal 
- inzetten op de kanjer kwaliteiten  

- de laatste jaren merken we dat er steeds meer lln met
een zorgvraag onze school bezoeken 
- de laatste jaren merken we dat er steeds meer lln met
zorgen mbt het gedrag onze school bezoeken 
- de school staat in een taal arm gebied

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

We werken aan het leerlingvolgsysteem en gaan starten met Leerling in beeld. Daarnaast gaan we als team een
training volgen met betrekking tot rijke taal. We hopen hiermee het leesonderwijs een positieve boost te geven op
technische gebied. Bovendien hopen we dat de leesmotivatie van de leerlingen en het begrijpend lezen verbetert. 

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. Onze school heeft 4 combinatie groepen.  Bij de
leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leerproces onderscheiden we vijf zorgvarianten in de leerlingenzorg.

Zorgvariant 0

Preventief werken - realiseren van ‘goed en breed onderwijs’ voor alle kinderen.

De leerkracht reflecteert dagelijks ten aanzien van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen
in de groep. Naar aanleiding van deze reflectiemomenten plant de leerkracht voor het vervolg een aanbod waarmee
rekening gehouden wordt met de ondersteuning- en instructiebehoeften van de kinderen.

Zorg in deze variant bestaat uit onderwijs op maat. Voor onze school betekent dat, dat we ons richten op de
‘middenmoot’. Deze middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma, de kern van ons
onderwijscontinuüm. Dit continuüm bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken die op
elkaar aansluiten: basis, verrijking en intensief. Deze aanpak komt tegemoet aan de kenmerken en
onderwijsbehoeften van het merendeel van de leerlingen van onze school. Deze leerlingen functioneren cognitief en
gedragsmatig adequaat en geven geen reden tot zorg.

Zorgvariant 1 

Zorg in de groep door de eigen leerkracht: ‘verbreed onderwijs’

Zorgniveau 0 en zorgniveau 1 lopen in de praktijk door elkaar. Immers het reflecteren door de leerkracht zoals
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hierboven genoemd, komt heel dicht in de buurt van het signaleren aan de hand van observaties en methode
gebonden toetsen ("vinger aan de pols"). Het verschil bestaat hieruit dat in fase 0 de zorg is gericht op alle leerlingen
terwijl in fase 1 de aandacht is gericht op kinderen met een vertraagde, of versnelde ontwikkeling, zij vragen om het
intensiveren of verrijken van de leerstof.

De hulp in de groep wordt ook bij zorgniveau 1 door de eigen leerkracht geboden. De leerkracht kan individuele hulp
geven of hulp aan een groepje. Soms wordt besloten de hele groep extra (instructie- of oefen) tijd te geven.

De meer dan gemiddeld begaafde kinderen die voortdurend een Cito I scoren, krijgen waar nodig uitbreiding- /
verdiepingsstof en daarbij ook de “verdiepte” instructie.

Deze leerlingen geven nog weinig problemen. De leerkracht weet het kind nog op een adequate manier te begeleiden
binnen de groep. Tijdens de leerlingbespreking worden deze leerlingen gemeld als aandachtsleerlingen. De
ontwikkeling van deze leerlingen wordt goed in de gaten gehouden door middel van methode- en niet methode
gebonden toetsen.

Zorgvariant 2

Werken met een handelingsplan: ‘intensief onderwijs’

Deze leerlingen zijn tijdens de leerlingbespreking naar voren gekomen als zorgleerlingen. De leerkracht geeft aan dat
de problemen hardnekkig zijn en dat extra instructie, oefening en/of ondersteuning onvoldoende helpen. Er zal een
grondige analyse van de problemen dienen te komen waartoe de school zelf in staat is. Naar aanleiding hiervan zal er
méér hulp dienen te komen. Alle gegevens worden vastgelegd in een handelingsplan. De extra hulp kan binnen of
buiten de groep worden gegeven, door de eigen leerkracht of door een klassen assistent. De inzet van orthotheek
materialen wordt nu van belang.

De IB-er heeft goed inzicht in wat op school aanwezig is en hoe het materiaal gebruikt kan worden. Alle materialen en
naslagwerken zijn in de orthotheek verzameld. Hier is ook in een map overzichtelijk weergegeven waar al het
materiaal te vinden is. Bovendien is de inhoud ook via de lerarenschijf digitaal weer te vinden.

Aanmelding zorgvariant 2 is als volgt:

• De leerling scoort een V of IV score op een toets van het LVS Cito.

• De leerling blijft gelijk met zijn of haar vaardigheidsscore, de leerling zakt van een hoge vaardigheidsscore naar een
lagere vaardigheidsscore op een toets van het LVS Cito. De landelijk gemiddelde scores zijn terug te vinden in de
handleidingen voor de respectievelijke toetsen van Cito en in het normen overzicht van CBS De Schakel. Wij
verwachten dat de leerling van onze school aan onze voorgeschreven normen voldoet, lukt dit niet dan komt deze
leerling voor extra ‘zorg’ in aanmerking. Wij verwachten dat de leerling de gewenste groei doormaakt die in het
groepsplan beschreven staat.

• De leerling scoort regelmatig (drie toetsmomenten) onvoldoende op de toetsen van de methode.

• De leerkracht of de IB-er signaleert problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling.

• De leerkracht of de IB-er signaleert andere problemen b.v. op het gebied van de spraak, motoriek of
gezinsproblemen.

Beleidsafspraken:

• De aanmelding van de leerling voor de leerlingbespreking wordt door de leerkracht tenminste één week voor de
leerlingbespreking aan de IB-er doorgegeven.

• De leerkracht vult een signaalformulier in over de te bespreken leerling. Alle leerkrachten ontvangen dit formulier
voor de leerlingbespreking.

• De leerling wordt besproken in de leerlingbespreking.

• De leerling kan ook in een teamvergadering worden ingebracht.

• De leerkracht stelt eventueel met de IB-er een handelingsplan op. Dit handelingsplan moet SMART zijn opgesteld.
De handelingsplannen staan beschreven in Parnassys. De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van het
handelingsplan. De leerkracht noteert indien mogelijk wekelijks de extra hulp aan de leerling. Het handelingsplan
wordt na 10 weken geëvalueerd door de leerkracht met de IB-er. Tijdens de evaluatie wordt er een keuze gemaakt uit
de volgende mogelijkheden:
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1. Doorgaan met het handelingsplan en na 10 weken nogmaals evalueren. Dit wordt op het handelingsplan vermeld.
Het handelingsplan wordt bijgesteld en na 10 weken nogmaals geëvalueerd.

2. Er is onvoldoende progressie bij de leerling te zien en deze leerling wordt opnieuw besproken in de
leerlingbespreking. Er worden eventueel nieuwe maatregelen getroffen of de leerling valt onder zorgvariant 3.

3. Het doel is bereikt en de leerling gaat terug naar zorgvariant 0.

De uitkomst van de evaluatie wordt met de ouders (eventueel samen met de IB-er) besproken.

Hiernaast willen we ook tegemoetkomen aan de behoeften van de meer begaafde kinderen. Dit doen we door in de
klas extra materiaal en uitdagende lesstof aan te bieden of juist de lesstof te compacten. Bovendien krijgen deze
leerlingen “verrijkte” instructie.

Zorgvariant 3 

Inroepen van externe ondersteuning, eigen leerlijn of doubleren

Als blijkt dat zorgvariant 2 niet toereikend is kan de leerling aangemeld en besproken worden binnen het CAT
(Commissie Advies en Toewijzen). Dit gebeurt pas na toestemming van de ouders. De school maakt deel uit van het
samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. De school vult een OR (Onderwijskundig Rapport) in, wat door de
ouders ondertekent dient te worden. Bovendien vullen de ouders een toestemmingsformulier in. Dit OR wordt in het
CAT besproken en eventueel door de leerkracht en/of IB-er tijdens de CAT-bespreking toegelicht. Ook de ouders
worden uitgenodigd voor deze bespreking.

Tijdens de leerlingbespreking wordt besloten welke vorm van ondersteuning gewenst is. Dit traject kan voor iedere
leerling verschillend zijn.

Mogelijke trajecten zijn:

• Observatie in de klas door de psycholoog/orthopedagoog van het samenwerkingsverband en een gesprek met de
betreffende leerkracht, om te kijken welke extra zorg voor deze leerling nodig is.

• De leerling doorverwijzen naar andere externe instanties. (Dimence, Intraverte, enz.)

• Mochten bovenstaande mogelijkheden niet het gewenste resultaat hebben of niet als mogelijke oplossing gekozen
worden dan kan er een onderzoek of consultatie door een deskundige plaats vinden.

• Ook kan de school besluiten, in overleg met de ouders, het kind een jaar te laten doubleren. Meestal zijn dit kinderen
die nog vrij jong gedrag vertonen op sociaal – emotioneel gebied, maar wel duidelijk cognitieve capaciteiten hebben
ontwikkeld. Duidelijk moet zijn welk(e) programma/ondersteuning het kind het volgende jaar mag verwachten. Het te
verwachten rendement wordt met de ouders besproken.

• Voor een leerling met een specifieke zorgvraag, bijvoorbeeld een leerling met lichamelijke of psychische handicap,
kan een beroep worden gedaan op een daarin gespecialiseerd instituut. De leerling kan hierbij aangemeld worden.

Wanneer leerlingen extra zorg nodig hebben en het CAT geeft hiervoor toestemming, dan wordt dit een ‘arrangement’
genoemd. Voor een kind wat meer dan een jaar een achterstand/voorsprong heeft op één of meerdere vakgebieden
wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) geschreven. Voor een kind met een arrangement is dit OPP verplicht.

Zorgvariant 4 

Verwijzing naar een SBO (Speciale Basis Onderwijs) of een REC- (Regionaal Expertise Centrum) school

Als de zorg op niveau 3 nog ontoereikend is, wordt de leerling opnieuw aangemeld bij het CAT. Dit gebeurt eveneens
pas na toestemming van de ouders. Deze commissie bekijkt of alle mogelijkheden om de leerling op schoolniveau te
helpen benut zijn.

Binnen het CAT wordt bekeken of:

• de leerling op de huidige school mbv een extra ondersteuning (een arrangement) geholpen kan worden, de
basisschool betaald zelf dit arrangement

• de leerling op een andere basisschool geplaatst kan worden die wel de nodige zorg kan verlenen

• de leerling meer op zijn plaats is in het SBO. Als dat laatste zo is dan geeft het CAT een beschikking af om een kind
toe te laten op het SBO. Deze beschikking is geldig voor twee jaar. Tijdens deze twee jaar wordt de ontwikkeling
gevolgd en na deze twee jaar wordt gekeken of terugplaatsing op de basisschool tot de mogelijkheden behoort of
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mogelijk plaatsing op een andere basisschool. De basisschool betaalt de kosten die met deze plaatsing gemoeid zijn.
Het SBO in ons samenwerkingsverband is de Johan Seckelschool te Ommen. Tevens is er de mogelijkheid,
afhankelijk de woonplaats van het kind, om een andere SBO te zoeken.

• De leerling meer op zijn plaats is op een REC- school. Als dat laatste zo is, dan geeft het CAT een beschikking af
om een kind toe te laten op de REC – school. Ook nu geldt dat de beschikking voor twee jaar geldig is.

Mochten ouders het niet eens zijn met de beslissing van het CAT dan kunnen zij bezwaar indienen bij de Regionale
Verwijzingscommissie. Dit bezwaar wordt dan door de Advies Commissie getoetst en vervolgens gaat er een advies
naar het CAT.

Schoolbeleid t.a.v. toelating en begeleiding van (zorg) leerlingen

Het stappenplan dat wordt gevolgd bij de aanmelding van een leerling met een handicap is beschreven in de
beleidsnotitie: Een kind als (g)een ander. Binnen het team wordt een besluit genomen met betrekking tot het aantal
leerlingen met een hulpvraag, rekening houdend met de complexiteit van de hulpvraag.

4.2 Extra paragraaf (1)

De leerlingenzorg heeft bij ons op school een hoge prioriteit. We proberen voor elke leerling een zo goed mogelijk
ononderbroken ontwikkelingslijn te creëren. De rol van de groepsleerkracht en de IB-er neemt hierbij een zeer
belangrijke plaats in. 
Een goede overlegstructuur met ouders en leerkrachten, IB-er en eventueel externe instanties (CAT) is hierbij van
wezenlijk belang.
Het tijdig signaleren, het goed registreren en diagnosticeren, remediëren en evalueren zijn belangrijke stappen in het
zorgtraject. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen leerlingen. We richten ons niet
alleen op leerlingen met een zorgvraag, maar we willen ook tegemoetkomen aan de betere leerling door
verrijkingsstof aan te bieden, te differentiëren in tempo en belangstelling.
De leerlingenzorg betekent dus voor ons: Het geheel aan maatregelen dat genomen wordt om kinderen te helpen die
ver beneden of ver boven het landelijk gemiddelde scoren. Hierbij onderscheiden we vier fasen. Deze fasen zijn:
1. Het signaleren/opsporen van risicoleerlingen
2. Het analyseren en diagnosticeren/doen van nader onderzoek
3. Het remediëren/en het geven van speciale begeleiding
4. Het evalueren van de effecten van die speciale begeleiding
Alle resultaten van de niet methode gebonden toetsen (Cito toetsen) staan genoteerd in ons LVS
(leerlingvolgsysteem: Parnassys). De Cito toetsen bestaan uit een samenhangend geheel van gestandaardiseerde
toetsen voor begrijpend lezen, technisch lezen, spellen en rekenen. Het LVS is een concreet hulpmiddel voor leerling-
en schoolevaluatie. 
In het cursusjaar 2015 – 2016 zijn we als school gestart met OPO (Opbrengst Gericht Werken en Passend
Onderwijs). We vullen groepsoverzichten in nav het OPO overzicht. De directeur schrijft zijn MARAP nav het protocol
OGW.
OPO gaat uit van 6 uitgangspunten:
1. De kern van het onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat
elke leerling ook een eigen leerprogramma moet krijgen. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige
kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we
dat té geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.
2. We redeneren vanuit het einde terug naar het begin. Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie hebben
bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de inrichting van ons
onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau: we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen
dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken.
3. De middenmoot is het ankerpunt van de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dat is dan ook de kern van ons
onderwijscontinuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde
onderwijsaanpakken die op elkaar aansluiten: basis, talent en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak.
De drieslag in het aanbod komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de
leerlingen in de school.
4. We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie. Dit betekent dat we met de hele groep
leerlingen telkens aan één set doelen werken. Om die te bereiken is er variatie in de aanpak. Convergente
differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor zwakke leerlingen. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en
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inhoudelijk. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: leerlingen mogen dan
langer over dezelfde stof doen.
5. We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijscontinuüm is passend voor onze
schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar
de leerling: moeten we het onderwijs voor hem nog verder aanpassen? Dit uitgangspunt betekent ook dat we telkens
uitgaan van de grootste onderwijskundige gehelen. Zijn er leerlingen met dezelfde onvoldoende responsen, dan
pakken we dit op groepsniveau op. Zijn er groepen met dezelfde onvoldoende responsen, dan pakken we dit op
schoolniveau op.
6. Daarnaast gaan we uit van het principe van respons op instructie. Dit doen we op drie niveaus: school, groep en
leerling. De respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei, leerstofbeheersing en gedijen. Is de respons van de
schoolpopulatie, de groep of de leerling voldoende, dan gaan we door met wat we deden. We hebben dan aan de
onderwijsbehoeften voldaan. Is de respons onvoldoende dan gaan we op onderzoek uit. We gaan na of we het
onderwijs aan de schoolpopulatie, de groep of de individuele leerling moeten aanpassen.
Na afname van de niet methode gebonden toetsten (Cito toetsen) worden er van alle vakgebieden (technisch en
begrijpend lezen, spelling en rekenen) van groep 3 – 8, schooloverzichten gemaakt. Op deze overzichten is onze
‘middenmoot’ te zien en zijn de ambitie en werkelijke scores weergegeven in niveauwaarden van de groepen 3 – 8.
Ook beschrijven we voor de vakgebieden waarvoor wij dat nodig vinden als team wat onze
aandachtspunten/verbeterpunten zijn. (zie het Onderwijsplan)
Het LVS is bedoeld als aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole door de leerkracht van de leerlingen. Iedere
dag vindt er correctiewerk plaats naar aanleiding van het gemaakte werk, waarop de leerkracht de leerling of
leerlingen feedback geeft. Twee keer per jaar wordt per vakgebied vastgesteld of:
• de niveauwaarden voor de verschillende vakgebieden gehaald zijn op schoolniveau
• de niveauwaarden voor de verschillende vakgebieden gehaald zijn op groepsniveau
• de groep/leerling voldoende vaardigheidsgroei laat zien
• de leerstof op het niveau van de groep/leerling is afgestemd
• de groep/leerling verrijking/verdieping nodig heeft
• er aanwijzingen zijn voor verbetering van het leerkrachtgedrag. Waar nodig kan de directie op eigen initiatief of op
uitnodiging van de leerkracht een klassenbezoek brengen.

5 Basiskwaliteit

5.1 Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen ons SWV beschikbaar is voor de leerlingen.
Hierdoor kunnen onze leerlingen onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving,
passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra
ondersteuning nodig zijn.

Wij hebben met behulp van de nulmeting (gebaseerd op Basisondersteuning in zes stappen, Ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) vastgesteld of de aandachtspunten m.b.t. de basisondersteuning bij ons op school op orde
zijn.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Basisondersteuning PO 2022 - Voorwaarden (BO1) 3

Basisondersteuning PO 2022 - Voorbereiding (BO2) 3,56

Basisondersteuning PO 2022 - Signaleren (BO3) 3,83

Basisondersteuning PO 2022 - Begrijpen (BO4) 3,56

Basisondersteuning PO 2022 - Plannen (BO5) 3,64

Basisondersteuning PO 2022 - Realiseren (BO6) 3,43

Basisondersteuning PO 2022 - Vastleggen (BO7) 3,83

Basisondersteuning PO 2022 - Evalueren (BO8) 4

Zorg en begeleiding - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,82
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Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2022

Actiepunt Prioriteit

De school beschikt over een protocol voor de ondersteuning van leerlingen met een
lichamelijke beperking

hoog

De school hanteert een procedure in geval de ouders en/of de leerling het niet eens zijn met
de gekozen aanpak

hoog

5.2 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van het kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor de
gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

1: Onderwijs op afstand 3,58

2: De cognitieve ontwikkeling 2,79

3: De sociale ontwikkeling 3

4: Andere ontwikkelgebieden 2,86

Zorg en begeleiding - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,82

5.3 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Beoordeling

Wij meten de basisondersteuning die onze school geeft 1 x per twee jaar met directie en team.

6 Kenmerken van de leerlingpopulatie

6.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn op schoolniveau
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. De belangrijkste en de meest opvallende kenmerken van onze
leerlingen zijn: extra zorgvraag op het gebied van taal/spraak en in toenemende mate het gedrag. 

7 Kengetallen

7.1 De leerlingaantallen

Leerjaar Aantal leerlingen Aantal groepen Gemiddeld per groep

1 9 1 9

2 14 1 14

3 11 1 11

4 11 1 11

5 12 1 12

6 7 1 7

7 8 1 8

8 7 1 7

Totaal 79 8 9,9
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

7.2 Schoolweging

In deze paragraaf geven we per schooljaar de schoolweging, de categorie (de schoolwegingscategorie) en het
spreidingsgetal van de school. Dat kan voor de school interessant zijn, met name als de categorie en/of het
spreidingsgetal verandert. Wat betekent dan (bijvoorbeeld) een hogere categorie, of een lagere spreiding?

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 Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2021 / 2022 30,69 30-31 5,31 30,85 
19/20 - 21/22

30-31 
19/20 - 21/22

2020 / 2021 30,94 30-31 5,44

2019 / 2020 30,92 30-31 5,84

Analyse en conclusies

De schoolweging van onze school is stabiel. Met betrekking tot de spreiding valt op dat we een licht dalende
tendens laten zien. 

7.3 De zorgzwaarte

De zorgzwaarte 2022 / 2023

Leerjaar N= Zorgzwaarte Gemiddeld

1 9 4 0,44

2 14 6 0,43

3 11 12 1,09

4 11 12 1,09

5 12 24 2,00

6 7 6 0,86

7 8 8 1,00

8 7 6 0,86

Totaal 79 78 0,99

Analyse en conclusies

In alle groepen zitten veel kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Deze aandacht wordt zoveel
mogelijk in de groep gegeven. Door de gelden die beschikbaar zijn  gekomen ivm Corona, beschikken we ook
over extra handen buiten de klas. Dit schooljaar kunnen we veel kinderen extra hulp bieden in een 1 op 1 situatie
of in kleine groepjes. 

Het aantal van groep 1 en 2 klopt niet per groep. Er is een ln van groep 1 doorgeschoven naar groep 2. 

7.4 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen leerjaar 3 10 11 11 11

Aantal kleutergroepverlenging 2 0 1 3

% Kleutergroepverlenging 12% 20% 0% 9,1% 27,3%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 54 55 54 56

Aantal doublures leerjaar 3-8 1 1 0 0

% Doublures leerjaar 3-8 1,9% 1,8% 0% 0%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 1,92% 1,83% 0,92% 0%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 80 81 89 83

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 2 2 2 1

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 2,5% 2,5% 2,2% 1,2%

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 0

7.5 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Uitstroom

Reden van uitschrijving '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op
school

80 81 89 83

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

9 12 10 -

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 0 2 -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 1 1 1 -

Zij-uitstroom Verhuizing 4 3 0 -

TOTAAL 14 16 13 0

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

7.6 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.
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Instroom

School van herkomst '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 80 81 89 83

Instroom 4 4 1 2

Instroom 13 13 10 2

Zij-instroom BAO 4 4 1 2

TOTAAL 17 17 11 4

Instroom per leerjaar in schooljaar 2022 / 2023

School van herkomst 1 2 3 4 5 6 7

Instroom 2 - - - - - -

Zij-instroom BAO - - - - 1 - 1

TOTAAL 2 0 0 0 1 0 1

7.7 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 80 81 89 83

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 0

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% 0%

7.8 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'22-'23

Dyslexie 0,8

Gedrag: ADHD, ADD etc. 0,2

TOTAAL 1

Analyse en conclusies

Er zijn op dit moment 3 lln die begeleid worden mbv een orthopedagoog van het SWVB Velt, Vaart en Vecht. In
alle groepen wordt extra hulp geboden door lkn, gefinancierd door de NPO gelden. Deze hulp wordt geboden aan
individuele lln en groepjes lln. 

De bovenstaande aantallen zijn lln waarvan wij het vermoeden hebben dat er op het gebied van dyslexie en
gedrag zorgen zijn. Dit zijn niet gediagnostiseerde lln. 

7.9 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Er is 1 ln met een OPP, ze heeft het syndroom van down.

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Aantal leerlingen op school 80 81 89 83

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 0 0 0 0

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'22-'23

Eigen leerlijn 1

TOTAAL 1

Analyse en conclusies

Er is 1 ln met een OPP, ze heeft het syndroom van down. In de tabel is dit niet zichtbaar omdat het OPP onder
het handelingsplan is geschreven en niet in het OPP document. (Dit was tijdens het schrijven van het OPP nog
niet mogelijk.)

7.10 Eindresultaten

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

'20-'21 '21-'22 '22-'23

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 30,7 30,9 -

Schoolwegingscategorie 30-31 30-31 -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 12 / 12 10 / 10 0 / 0

Aantal leerlingen ontheffing 0 0 0

Score 538,4 536,5 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% 100% -

1F Taalverzorging 100% 100% -

1F Rekenen 75% 80% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen 91,7% 80% -

2F Taalverzorging 91,7% 60% -

1S Rekenen 66,7% 50% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 95,1% 93,8%

1S/2F - gem. van 3 jaar 77,8% 74,1%

7.11 Referentieniveaus / schoolnormen
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 boven de schoolnorm  boven de signaleringswaarde  onder de signaleringswaarde

In deze paragraaf staan per schooljaar de schoolcategorie, de signaleringswaarde (ondergrens) en de schoolnormen
(ambities). De schoolnormen worden opgehaald uit de module Analyse Referentieniveaus.

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.

Schooljaar Categorie Signaleringswaarden Schoolnormen
Behaalde

referentieniveaus % ≥ TL/Havo

1F 1S/2F 1F 1S/2F 1F 1S/2F advies

gem. 3 jaar gem. 3 jaar gem. 3 jaar

2020 / 2021 30-31 85% 47,3% 90% 70% 95,1% 77,8% 75%

2021 / 2022 30-31 85% 47,3% 90% 70% 93,8% 74,1% 60%

Analyse en conclusies

Onze schoolnormen liggen hoog en worden ook gehaald. We kijken ieder jaar of de score realistisch is mbt de
leerling populatie. Onze prioriteit op school is om ieder kind met zijn of haar eigen talenten te helpen bij zijn of
haar ontwikkeling. Dat zal voor ieder kind anders zijn en we proberen daar aan tegemoet te komen. Dit doen we
niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal, emotioneel en creatief gebied. 

8 Voorzieningen

8.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen: We hebben veel
extra handen in de groep, met betrekking tot het begeleiden van individuele lln en groepjes lln. In groep 1 en 2 is een
onderwijsassistent aanwezig. 

8.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen: 

Organisatorische voorzieningen

'22-'23

RT

TOTAAL 0

Analyse en conclusies

Met behulp van de NPO gelden zijn er dit schooljaar extra mogelijkheden om kinderen met een zorgvraag verder
te helpen. 

9 Personeel

9.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. 

Specialisten

De Schakel

Ondersteunings Profiel 2022-2023 15



Omschrijving Dagdelen Waardering

Intern begeleider(s) goed / uitstekend

Onderwijsassistent(en) 9.0 goed / uitstekend

Specialist Dyslexie goed / uitstekend

Analyse en conclusies

We hebben er als school voor gekozen om niet in te zetten op individuele specialismen. Het hele team volgt
cursussen en trainingen zodat we kennis en vragen kunnen delen. Dit komt voort uit het het feit dat we bestaan
uit een klein team. 

We hebben op school een onderwijsassistent en een IB-er. Eén collega heeft zich op het gebied van verwijzingen
met betrekking tot dyslexie gespecialiseerd. 

10 Toelating van leerlingen

10.1 Toelating van leerlingen

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, indien aanwezig

omdat de ln de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf bezocht
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school, indien aanwezig
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 hoofdstuk 4)

11 Extra ondersteuning

11.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven: pre teaching op het gebied van technisch en begrijpend lezen,
spelling, schrijven en rekenen. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Extra ondersteuning PO 2022 - Definiëring (EO1) 4

Extra ondersteuning PO 2022 - Voorwaarden (EO2) 3,22

Extra ondersteuning PO 2022 - Leerkrachtvaardigheden (EO3) 3,14

Extra ondersteuning PO 2022 - Organisatie (EO4) 4

Extra ondersteuning PO 2022 - Ontwikkelingsperspectief (EO5) 3,5

Extra ondersteuning PO 2022 - Werkdruk (EO6) 3

12 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

12.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
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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 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
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13 Actiepunten 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Basisondersteuning De school beschikt over een protocol voor de ondersteuning van
leerlingen met een lichamelijke beperking

hoog

De school hanteert een procedure in geval de ouders en/of de leerling
het niet eens zijn met de gekozen aanpak

hoog
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Basisondersteuning De school hanteert een procedure in geval de ouders en/of de leerling het niet eens zijn met de
gekozen aanpak

Het ondersteunings profiel geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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