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Het school ondersteuningsprofiel  

van de 

Gereformeerde Basisschool Piet Prins 

te 

Stadskanaal 

2017-2018 

 

In dit profiel laten we u kennis maken 

 met de ondersteuning,  die  wij als 

school voorstaan  om, zoveel als binnen 

 ons vermogen ligt,  leerlingen onderwijs  

te bieden, dat past bij de  

onderwijs en leer behoeften van 

kinderen. 

Ieder kind is geliefd 

Ieder kind is uniek 

Ieder kind heeft talenten 

Wij  willen naar ons vermogen 

bijdragen om  dat zichtbaar 

te maken in onze school 

zodat 

 het kind in zijn schoolleeftijd zich ontwikkelt 

 en blij  

en gelukkig is 
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Het school ondersteuningsprofiel (SOP)  
2017-2018 
 
Inleiding 
In dit school ondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en  
ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs. 
In dit document wordt  duidelijk wat de  school biedt met betrekking tot de basiskwaliteit, de 
basisondersteuning,  zoals dat is afgesproken binnen het samenwerkingsverband.   
Bovendien wordt aangegeven wat de mogelijkheden van de school zijn voor leerlingen met 
specifieke onderwijs-en leerbehoeften. 
 
Het ondersteuningsbeleid is verbonden met onze visie op onderwijs.  
Deze visie luidt:  
 

 Samenwerkend staan we sterk, 

                                     elke dag een beetje beter                        

We hebben de hulp van God dagelijks nodig om invulling te geven aan het geven van Gereformeerd 

onderwijs. We beseffen dat, ook al doen we onze uiterste best, we dat niet altijd goed doen.  

We bidden voor onszelf en voor elkaar om de hulp van God bij de opdrachten die Hij ons geeft. 

Hierbij betrekken we ook de ouders. We geven daarmee inhoud aan de “triangelgedachte”: de 

driehoeksverhouding waarin de kerken, ouders én scholen een eigen verantwoordelijkheid hebben 

bij de opvoeding en vorming van Zijn kinderen. 

De Piet Prinsschool is een lerende school, een school volop in ontwikkeling die verder wil bouwen 

aan goed onderwijs. Een lerende school is er op gericht onderwijs te realiseren waardoor kinderen 

voldoende toegerust worden om de maatschappij in te kunnen gaan. HET boek waaruit we leren is 

de Bijbel. Vanuit ons geloof kunnen we groeien en leven en bereiden we onze leerlingen voor op de 

toekomst! 
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We realiseren dit dagelijks door te werken vanuit het principe van LeerKRACHT; Elke dag samen een 

beetje beter. De tweejarige cursus van Stichting LeerKRACHT  hebben we als team in 2017 afgerond 

Deze stichting werkt met scholen om een cultuur van “elke dag samen een beetje beter” te creëren. 

Als team gaan we hiermee aan de slag en werken we intensief samen om het onderwijs naar eigen 

inzicht te verbeteren. Centraal staan hierbij: 

 lesbezoek en feedbackgesprek 

 samen lessen voorbereiden 

 teamsessies 

 kort overleg bij een bord, de zogenaamde bordsessies. 
 
Doel en functie SOP 
Het ondersteuningsprofiel  heeft  meerdere doelen. 
- Informatief naar ouders voor de schoolkeuze van hun kind met specifieke onderwijsbehoeften 
- Intern kan het de school helpen bij het beargumenteren waarom de school wel of niet aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen 
- Sturingsinformatie  voor het samenwerkingsverband 
- Kwaliteitsdocument voor de inspectie. 
 
De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een 
beeld van het onderwijszorgcontinuüm op het niveau van het schoolbestuur en het 
samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor 
welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. 
 
Algemene gegevens van de school 
 
School: GBS Piet Prins 
Brin: 06JE 
Directeur: Anneke Vredeveld 
Intern Begeleider: Nienke van Luit 
Schoolbestuur: VGPONN, toezichthoudend bestuur 
Samenwerkingsverband: 20.01 (het samenwerkingsverband voor de scholen in de provincie 
Groningen, gemeente Noordenveld) 
 
Onderwijsvisie/ Schoolconcept 
 
De GBS Piet Prins  is een school voor Gereformeerd onderwijs.  De school staat open voor iedereen, 
die van harte en actief als christen  in het leven staat. Dit is beschreven in het identiteitsdocument  
“Geloven in onderwijs” (www.vgponn.nl/geloven in onderwijs) 
 
Het belangrijkste kenmerk van onze school is: Er wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven waarbij 

de optimale ontplooiing van ieders gaven en mogelijkheden ons doel is en we werken aan een 

basistoerusting, waarbij de relatie (ik hoor er bij), de autonomie (zelf beslissingen nemen) en de 

competentie (vertrouwen in eigen kunnen) van de kinderen centraal staan. Niet alleen de leerlingen 

van de ‘Piet Prins’ leren. Ook het team ontwikkelt zich d.m.v. het volgen van studiedagen en 

cursussen.  

Het team wil een  pedagogisch werkklimaat creëren, waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. 

http://www.vgponn.nl/geloven
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De GBS Piet Prins laat zich kenmerken als een school waar leerlingen alle kansen wordt geboden om 
hun  talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Door goed aan te sluiten bij wat individuele leerlingen 
al kennen en kunnen, kan een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden uitgedaagd om 
een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Dit gebeurt in de groep,  kleine groep en individueel. 
 
Op de school werken we in een rijke leeromgeving en  aan een plezierig sociaal klimaat waarin 
kinderen zich veilig,  vertrouwd en geborgen voelen. We werken aan het zelfvertrouwen van 
kinderen, zodat ze de uitdaging aangaan om nieuwe doelen na te streven.  We hechten veel belang 
aan:  respect voor elkaar ontwikkelen, leren samenwerken en zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen leren, al naar gelang de leeftijdsfase waarin een leerling zich 
bevindt. 
 
Kengetallen 

 
1. Tabel leerlingen aantallen: 

 
 
2.  Verwachte leerlingen aantallen 
 

       

2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

2015 2016 2017 2018 

       

       

72 68 62 60 

       

30 24 25  

42 44 40  

72 68 65 62 
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3. Leerling gewichten  0,3 

2014-2015 1 

2015-2016 2  

2016-2017 1 

2017-2018 1 

 

 We hebben één leerling verwezen naar het SO/SBO de afgelopen jaren (juli 2016) 
 

4. Onderwijsarrangementen 

2014-2015 1 

2015-2016 1 

2016-2017 1 

2017-2018  

 
5.    Het merendeel van de ouders heeft een MBO opleiding. Bijna 1/3 deel heeft een HBO opleiding        
genoten. 
 
Basisondersteuning 
Het samenwerkingsverband  heeft uitspraken gedaan over wat onder basisondersteuning wordt 
verstaan. De basisondersteuning geeft het niveau van de ondersteuning weer, waaraan alle scholen 
in het samenwerkingsverband voldoen. Het samenwerkingsverband heeft als richtlijn voor de 
basisondersteuning een checklist basisondersteuning voor scholen samengesteld. Deze checklist is de 
leidraad binnen de VGPONN scholen. De checklist is gebaseerd op de 13 kernkwaliteiten van de basis 
ondersteuning.  
 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.   
Er worden op school wekelijks lessen gegeven a.d.h.v. de methode “Goed gedaan”. Er zijn duidelijke 
regels en afspraken hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Via het leerling 
tevredenheidsonderzoek meten we het veiligheidsgevoel van de kinderen. Bij de afgelopen meting 
gaven de kinderen aan dat ze zich veilig voelen op school. 

2. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld.   

Voor een aantal leerlingen die dit nodig hebben is er een OPP gemaakt waarin de doelen en 
evaluatiemomenten duidelijk zijn verwoord. Als er aanpassingen nodig zijn wordt het perspectief 
aangepast.  

3. We hebben een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur.  
Een dag in de week is er een intern begeleider (IB-er) bij ons op school die de leerkrachten 
ondersteunt bij het geven van extra ondersteuning. Zij kijkt in de groepen en geeft de leerkrachten 
feedback en tips voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De IB-er bespreekt de 
voortgang van de leerlingen regelmatig met de leerkrachten en helpt ze bij het opstellen van 
plannen. Ook heeft zij een netwerk van contacten dat geraadpleegd kan worden. De IB-er is de 
schakel tussen externen en de school als het gaat om extra ondersteuning of onderzoek, bijvoorbeeld 
de orthopedagoog, Ambulant Begeleiders. 

4. Onze leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu  aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties.  

In de loop van het jaar wordt er bij de leerkrachten een vaardigheidsmeting afgenomen door de 
directeur (Kijkwijzer Expertis)waarna er zo nodig ontwikkelpunten worden geformuleerd.  Aan het 
einde van het cursusjaar vinden er functionerings- en of beoordelingsgesprekken plaats.  We werken 
volgens de principes van leerKRACHT.  
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5. We hebben een multidisciplinair overleg gericht op de leerling ondersteuning.  
We kunnen  de hulp inschakelen van een Orthopedagoog van de VGPONN, als we zelf 
handelingsverlegen zijn. 

6. De ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs.  
Met ouders die hun kind hebben aangemeld is er een aanmeldgesprek.  Onderdelen van dit gesprek 
zijn de identiteit en aan de hand van de oudervragenlijst wordt de ontwikkeling van de leerling 
besproken en bespreken we wat de leerling nodig heeft en bekijken we of wij dit als school kunnen 
bieden.   
Er zijn twee keer per jaar 15 minuten gesprekken voor alle ouders. Zij worden hiervoor ingeroosterd. 
Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs wordt met ouders en leerlingen besproken. Dit 
gebeurt  voor het eerst in groep 7. 
Kinderen met een eigen leerlijn hebben een OPP dat  met de ouders  twee keer per jaar wordt 
geëvalueerd.    

7. We  hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.  
In de kleutergroepen wordt gewerkt met Leerlijnen voor het jonge kind in Parnassys.  Deze leerlijnen 
zijn speciaal ontwikkeld voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van en het 
onderwijs aan  het jonge kind.   
In de weekplanning is zichtbaar welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben en hoe die 
ondersteuning gegeven wordt. Er worden methodetoetsen afgenomen die geanalyseerd worden en 
kinderen die de doelen nog niet hebben gehaald krijgen daarna extra ondersteuning. Ook zijn er 
kinderen die pre-teaching krijgen. Twee keer per jaar worden er Citotoetsen afgenomen, ook deze 
worden geanalyseerd. Gedurende de kleuterperiode worden de Citotoetsen twee keer afgenomen. 

8. We werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.  
Twee keer per jaar wordt er voor alle groepen een groepsanalyse gemaakt en een schoolanalyse 
waarin de doelen die gesteld zijn worden geëvalueerd en nieuwe doelen met acties worden dan 
vastgesteld.  

9. We  voeren beleid op het terrein van de leerling ondersteuning.  
De onderwijsbehoeften van de kinderen wordt elk jaar beschreven. De werkwijze van de 
ondersteuning is beschreven in de ondersteuningsgids van de VGPONN waar onze school onderdeel 
van is. 

10. We  werken met effectieve methoden en aanpakken.  
Op school maken we gebruik van methoden die differentiatie mogelijk maken. Er zijn leerlingen die 
compacten en leerlingen die extra leertijd krijgen. Die extra leertijd wordt in de vorm van pre 
teaching aangeboden bij bijv.  spelling. 

11. We evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling-ondersteuning.  
Per half jaar wordt in de groeps- en schoolanalyse de leerling-ondersteuning geëvalueerd. Ook 
worden er op teamvergaderingen onderdelen van de ondersteuning besproken en bijgesteld als dat 
nodig is.  

12. We dragen leerlingen zorgvuldig over.  
Wanneer er nieuwe kinderen in groep 1 komen is er een overdracht van de peuterspeelzaal. Toetsen 
en verslagen vanuit de peuterspeelzaal periode worden in ons leerling dossier opgenomen. 
Aan het einde van het schooljaar worden alle leerlingen besproken met de volgende leerkracht zodat 
die zo goed mogelijk kan aansluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
De leerlingen van groep 8 worden besproken met het VO.  

13. We  hebben een school ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. De school heeft een 
SOP vastgesteld dat wordt besproken met de MR.  
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Kwaliteit van de ondersteuning 
 
Basiskwaliteit van het onderwijs 
De inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel, onderzoek naar 
kwaliteitsbeoordeling op  12 juni  2014 toegekend. De school heeft een basisarrangement. 
 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op G.B.S. Piet Prins op de onderzochte 
onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden 
nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende 
basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende 
risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet 
worden aangepast.  De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving 
van de wettelijke vereiste documenten. 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de inspectie de eindopbrengsten en de tussentijdse 
opbrengsten als voldoende heeft beoordeeld. De aspecten die samenhangen met de kwaliteit van 
het lesgeven zijn als voldoende beoordeeld. Ook het oordeel van de inspectie op de indicatoren van 
zorg en begeleiding zijn  voldoende. De inspectie vraagt nog een verdere aanscherping op het 
onderdeel analyseren van toetsen en het vervolg daarop in de dagelijkse praktijk van het lesgeven. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het inspectie rapport. (inspectie-site, 
vensters PO) 
 
Planmatig werken 
Als standaard binnen de basisondersteuning wordt er in de leerling-ondersteuning gewerkt volgens 
het principe van het handelingsgericht werken.  Dit is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij 
de samenwerking met ouders van belang is om de individuele onderwijsbehoeften van de leerling te 
ontdekken en daarbij de ondersteuning af te stemmen en periodiek te evalueren. We  werken vanuit 
een basisgroep met zo nodig een groepsplan waarin kinderen met meer en minder instructie worden 
onderscheiden. Hiervoor worden hulpplannen opgesteld. 
We hebben de ondersteuningsroute van signaleren tot verwijzing beschreven in “het Handboek 
ondersteuning”.  Deze zijn terug te vinden in het “Handboek onderwijs ondersteuning” hoofdstuk 3  
(werkwijze in de klas) en hoofdstuk 4. (Organisatie van de leerlingenzorg in 7 stappen)   
 
Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen die onvoldoende profiteren van het aanbod op het niveau van de groep, is een 
ontwikkelingsperspectief  met een passend aanbod vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief 
verwoorden we de kenmerken van de  leerling die belemmerend en bevorderend kunnen zijn bij 
zijn/haar ontwikkeling. In het ontwikkelingsperspectief wordt duidelijk welke einddoelen en tussen- 
doelen de leerling kan realiseren binnen de basisschool .  
We volgen de leerling nauwlettend en evalueren periodiek. Uiteraard wordt hierover met ouders 
gecommuniceerd en is de samenwerking met hen vanzelfsprekend. 
We stemmen ons onderwijsaanbod af op de behoefte van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we 
methoden die differentiatie mogelijk maken. 
 
Ouders als partners 
Wij als school hechten er aan dat ouders en leerlingen  actief betrokken zijn bij het onderwijs. Dit is 
dagelijks zichtbaar tijdens het lezen ’s morgens, alle leerlingen lezen de eerste 20 minuten zelfstandig 
of onder begeleiding van een ouder op hun eigen niveau. In de onderlinge contacten delen we 
ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de kinderen. Ouders worden betrokken bij de diverse 
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stappen in de leerlingenzorg. We maken afspraken met ouders en kinderen (voor zover dat nodig en 
mogelijk is) over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. We zorgen voor een goede 
warme overdracht naar de volgende groep of naar het vervolgonderwijs zodat de continuïteit in de 
ontwikkeling van de leerling geborgd is. 
 
 
Aanbod 
Om de basisondersteuning goed vorm te geven maken we naast het reguliere aanbod, zoals 
verwoord in ons schoolplan,  gebruik van de volgende additionele methoden en materialen: 

 Lezen: In de groepen 1 en 2 wordt een aantal thema’s uit Schatkist gebruikt. Daarnaast wordt 
gewerkt met eigen thema’s. Veilig Leren Lezen, groep 3. 

 Rekenen: Pluspunt, Ambrasoft 

 Taal: Taal op maat, Ambrasoft 

 Spelling: Spelling op maat. 

 Begrijpend lezen: in de groepen 5-8 wordt gewerkt met Goed gelezen en Kidsweek.  

 Engels: in alle groepen wordt gewerkt met Take it easy.  

 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Goed gedaan! Dit is een methode voor schoolbrede sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

 Wereldoriëntatie: 
              Aardrijkskunde: methode Geobas  
              Geschiedenis: methode Eigentijds 
              Natuurkennis: methode Leefwereld  
              Samenleving, milieu, gezond en redzaam gedrag: methode Goed gedaan. 
 
Preventieve en licht curatieve interventies: 
 
Aanpak voor gedrag 
Goed gedaan! is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling die structuur aanbrengt in de 
begeleiding van de kinderen zonder dat dit botst met de algemene regels van de school. De kinderen 
ontwikkelen hun sociaal-emotionele competenties door de combinatie van begrijpelijke uitleg 
(inzichten) en begeleid oefenen en ervaren in diverse situaties. Dit draagt bij aan een prettig 
schoolklimaat. Verder hebben we een pestprotocol, besproken en aangepast vorig jaar. 
 
Dyslexie   
In het Taalbeleidsplan wordt beschreven hoe het leesonderwijs is ingericht. 
In nauw overleg met ouders proberen we zo vroegtijdig in te spelen op signalen van dyslexie. 
Kinderen worden in groep 1 en 2 al gescreend  en voor leerlingen uit groep 1 en 2 wordt een 
signaleringslijst gebruikt om signalen m.b.t. dyslexie vroeg in beeld te hebben. Daarbij wordt een 
passend (taal)aanbod  aangeboden. 
We volgen het aanvankelijk leesonderwijs nauwlettend en bieden bij vertraging direct adequate 
begeleiding. 
Voor het traject van signalering, onderzoek en begeleiding bij dyslexie volgen wij de stappenplannen 

in de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie 2011, 2012. 

In het dyslexiebeleid van de VGPONN staat beschreven wat dyslexie is en hoe de procedure van 
signaleren tot hulpplan verloopt. 
De volgorde bij het signaleren is op onze school:  
- Gegevens uit de oudervragenlijst bij schoolintrede.  
- Registratie van observaties in de klas met betrekking tot werkhouding, leerbaarheid, onthouden.    
   automatiseren, interesse in activiteiten die met taal, geletterdheid en lezen te maken hebben.  
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- Uitkomst van de signaleringslijst voor kleuters.  
- Bij kinderen vanaf groep drie, door methodegebonden toetsen.  
- Analyses van (Cito)toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het lees- en spellingsproces. 
 
De meetmomenten hebben we overgenomen op onze toetskalender.  
De begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen is een zaak van overleg en gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen ouders, leerling en school. De begeleiding kan niet door de school alleen 
worden gedragen.  
Bij lees- en of spellingproblemen wordt een gesprek gepland, door de school, tussen ouders en 
leerkracht. In dit gesprek wordt aanvullende informatie gevraagd aan de ouders en licht de school 
het traject van signalering, onderzoek en begeleiding toe.  
Er worden afspraken met de ouders gemaakt over leesoefening thuis, leesbevordering en eventueel 
het inschakelen van externe deskundigen.  
In voortgangsgesprekken worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun 
kind. Tijdens spreekavonden en andere overlegmomenten wordt er geëvalueerd zodat de 
onderwijsbehoeften waar nodig kunnen worden bijgesteld. 
 
Voor het vaststellen van dyslexie volgen we de route van het dyslexieprotocol. We streven naar een 
intensieve training van 3 x 20 minuten in de week wanneer er 2 opeenvolgende  E scores zijn gehaald 
op de Cito toets Spelling. 
Aanmelden voor een dyslexie-onderzoek kan via de website van GGZ instellingen zoals OCRN of 
Timpaan. De keuze is aan de ouders. 
Gedurende het traject communiceren we met de ouders over de resultaten,  begeleiding en 
ontwikkeling van hun kind. 
 
Naast de aanschaf van eventuele hulpmiddelen en de gebruikmaking van voorzieningen, heeft het 

kind met een dyslexieverklaring recht op aanpassingen bij de eindtoets. Er worden compenserende 

maatregelen genomen met betrekking tot (Begrijpend) lezen en Spellen en de eindtoets. Bij de 

Leermiddelenbieb kunnen materialen geleend worden. 

 
Daarnaast hanteren wij op school een ondersteuningsstructuur die in de ondersteuningsgids is 

uitgewerkt.  

 
Dyscalculie 
Elke dag besteden we aandacht aan het automatiseren. Twee keer per jaar nemen we de 
zogenaamde TTR (Tempo Toets Rekenen) af om gericht aan de slag te kunnen met hiaten 
groepsbreed of hiaten bij een  individuele leerling. We zijn bekend met het drieslagmodel vanuit het 
protocol ERWD. (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie) Wij zijn ons bewust waar het 
fout kan gaan in het rekenproces (context, bewerking, oplossing)  
Als na extra instructie nog steeds een E wordt gescoord, schakelen we de orthopedagoog van 
VGPONN in voor advies. 
 
Meer-  en hoogbegaafde leerlingen 
Ons uitgangspunt bij het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is om leerlingen zowel pedagogisch 
als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van het onderwijs aan 
hoogbegaafden begint bij erkenning dat deze kinderen net als ieder ander kind recht hebben als op 
“onderwijs op maat”, ook als dat betekent dat dit onderwijs afwijkt. 
Op verenigingsniveau hebben we het beleid verwoord in de notitie ”Hoogvliegers” 
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We screenen kinderen op hoogbegaafdheid. Hiervoor gebruiken we het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid. (DHH) 
We compacten de reguliere leerstof en verrijken met verdiepende stof. 
 
 
 
Wij onderscheiden ruwweg vijf groepen: 
Groep 1 is het niveau voor die leerlingen die het reguliere programma voor een belangrijk deel wat 
betreft de vakinhoudelijke gebieden niet kunnen volgen. Zij zitten op een individuele leerlijn. 
Groep 2 is die groep kinderen die met wat aanpassingen het reguliere traject kunnen blijven volgen. 
Op deze wijze kunnen ze “met de klas meedoen”. 
Groep 3 is de gemiddelde groep. Deze kinderen volgen het onderwijstraject zoals het volgens de 
onderwijsmethode bedoeld is. 
Groep 4 is de groep intelligente kinderen die de methode volgen maar daarnaast aanvullende stof 
kunnen maken. Dat kan betrekking hebben op een enkel vakgebied, maar ook op meerdere 

terreinen. Zij krijgen evt. andere materialen en aanvullende stof uit andere (moeilijker) methodes.  
Groep 5 is de groep van de zeer intelligente en (hoog)begaafde kinderen. 
Voor deze laatste groep hebben wij Plusklassen binnen VGPONN. Meerbegaafde leerlingen bezoeken 
als zij in groep 8 zitten zo mogelijk het V.O. door deel te nemen aan het 48+ project. Dit is bedoeld 
voor leerlingen van groep 8  die meer aan kunnen. 
 
Ondersteuningsstructuur 
Wij onderkennen in de organisatie van de interne leerlingenondersteuning 7 stappen. Deze zijn 
beschreven in het “Handboek onderwijsondersteuning VGPONN”. ( Zie schema bijlage)  
 
Beschikbare deskundigheid 
Welke teamdeskundigheid is aanwezig in de school team: 
Intern begeleider: ja 
Taal-leesspecialist: ja 
Rekenspecialist: nee 
Gedragsspecialist: nee 
Specialist op het gebied van sociale vaardigheden: nee 
Hoogbegaafdheidsspecialist: nee 
Remedial teacher: ja 
Motorische remedial teacher : ja 
Spelbegeleiding: ja 
Video coaching/ Beeld coaching: ja. Binnen de VGPONN zijn Beeldbegeleiders waar wij een beroep 
op kunnen doen. 
We worden begeleidt door een orthopedagoog van de VGPONN en we hebben een 
onderwijsassistent voor tien klokuren per week in dienst. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen  
In elke groep is een instructie tafel aanwezig waar één op één begeleiding  plaats kan vinden. Er is 
één lokaal dat niet dagelijks gebruikt wordt door een klas. Dit lokaal kan gebruikt worden om buiten 
de klas met een groepje kinderen te werken of als rustplek dienen voor leerlingen die dat nodig 
hebben. We gebruiken dit lokaal ’s morgens voor het hardop lezen onder begeleiding van ouders/ 
onderwijsassistent. De school beschikt over een invalidentoilet. 
 
Waar nodig kunnen we samenwerken met de andere scholen van de VGPONN, waaronder de school 
in Winschoten met een Plusklas.  
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Daarnaast kan er samengewerkt worden met het CJG. (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
 
We kunnen specifieke ondersteuningsarrangementen bieden op het gebied van: 
- Leerlingen met lichamelijke beperking, bijv. een leerling in een rolstoel. 
- Leer- en ontwikkelingsproblemen, we werken dan  indien nodig met een ontwikkelingsperspectief,   
  extra ondersteuning van de onderwijsassistent. 
- Lichte gedragsstoornissen zoals:  ADHD, ADD, PDD-nos. 
- Onderwijsarrangementen op het gebied van gedrag door de sterke structuur op school. 
 
Ambities 
We willen de deskundigheid en vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van orthodidactiek 
en orthopedagogiek vergroten. Verder willen we de samenwerking binnen sub regio Noord 
vergroten. We willen de mogelijkheden van de Plusklas meer benutten.  
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Bijlage. Schema organisatie interne leerlingenondersteuning  
Alles altijd in overleg met de ouders! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN problemen 

WEL  problemen 

 

Voortgang v/d leerling wordt bewaakt d.m.v.: 

 reguliere groepsbesprekingen met IB-er 

 resultaten toetsen leerlingvolgsysteem 

 bespreken groepsplan 

 observaties door de groepsleerkracht 

 gesprekken met de ouders 

Leerkracht signaleert een probleem a.h.v.: 

 observaties door de leerkracht 

 analyse schoolwerk en gedrag 

 resultaten leerlingvolgsysteem 

 gesprekken met de ouders 

 geeft extra instructie of verrijking 

Aanmelden bij Interne Begeleider :  

 kind scoort voor de 2
e
 keer een A+ of  2

e
 keer D of 1

e
 

keer E 

 Gedrag blijft een probleem of 

 De leerkracht is handelingsverlegen 

Leerkracht en IB-er proberen gezamenlijk een oplossing te 

vinden: 

 individueel hulpplan voor zorgperiode 

 Invullen DHH 

 Klassenconsultatie 

 

Leerkracht en IB-evalueren geboden ondersteuning en zetten 

hulp met eventuele aanpassingen voort 

 

Zoeken naar structurele oplossing binnen de school door  

leerkracht en ib: 

 plaatsen in andere groep (doubleren) 

 voor plusleerling een 1
e
/ 2

e
 leerlijn of versnellen 

 aangepaste leerlijn binnen de eigen jaargroep (gevolgen 
voor eindtermen!) 

 inschakelen orthopedagoog, consult of onderzoek 

 

 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Stap 0 

Algemeen geldt in dit schema: 

Oplossing gevonden? Doen. 

Geen oplossing? Ga naar volgende stap. 
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De ondersteuning wordt uitgebreid: 

 leerling krijgt onderwijsarrangement (zware 
ondersteuning) 

 OP wordt opgesteld Stap 6 

Leerling wordt aangemeld bij andere basisschool. 

Leerling wordt aangemeld bij SBO of SO via CvT Stap 7 
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Bijlage 
Stap 1: directeur, IB-er en leerkracht basisschool 

Beginsituatie vastleggen. 

- De school brengt in kaart wat de mogelijkheden van de school op het actuele moment zijn en 

vult daartoe de matrix in.  

- In hoeverre zijn de mogelijkheden van de basisondersteuning voldoende benut? Dat wil 

zeggen: wat heeft de school tot nu toe gedaan? En wat heeft dat opgeleverd?  

  

  

Actuele situatie  leerling  leerkracht  schoolteam  ouders  

Aandacht en tijd          

Specifieke deskundigheid          

Methoden en materialen 

en  

faciliteiten  

        

Inrichting schoolgebouw          

Samenwerking 

ketenpartners  

        

  

 

Stap 2: ondersteuningsteam basisschool en leerkracht basisschool 1  

Vaststellen dat extra ondersteuning nodig is.  

  

- Waaruit blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning, in 

relatie tot het School ondersteuningsprofiel, overstijgt?  

- In hoeverre wijkt de ondersteuningsbehoefte af van het groepsaanbod?   

- Welke specifieke deskundigheid binnen de basisondersteuning is al betrokken?2  

- Op welke wijze zijn de ouders betrokken?   

 

                                                           
1
 In de interne zorgstructuur (bijlage 2) zijn we hier bij stap 7. Onder ‘ondersteuningsteam’ verstaan wij de directeur en de 

IB’er van de school en de orthopedagoog van het bestuur.  
2
  Bij de basisondersteuning hoort begeleiding, observatie en onderzoek door een deskundige met diagnostische expertise  

(bv de orthopedagoog van het bestuur.) en ondersteuning en begeleiding van leerkrachten door een deskundige die niet 
tot de eigen school behoort  bij specifieke vragen, benutten van expertise, via  de ouders, van artsen en psychiaters  (bijlage 
Notitie Arrangeren en toewijzen extra ondersteuning, pagina 4) 
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Stap 3: ondersteuningsteam basisschool, leerkracht  en ouders 

Vaststellen waarom extra ondersteuning nodig is.  

  

- Op welke wijze is een orthopedagoog/ GZ psycholoog (generalist) bij de leerling betrokken? 

(denk aan: onderbouwing van het waarom)  

- Wat vinden de ouders en wat vindt de leerling zelf van de gewenste 

ondersteuningsbehoefte?   

- Hoe ziet het ontwikkelingsperspectief (OPP) eruit en geeft dat voldoende richting?  

- Wat is de integrale beschrijving van de stimulerende en belemmerede factoren in relatie tot 

de ondersteuningsbehoefte en het beoogde uitstroomperspectief? M.a.w.   

antwoord op de vraag: wat is er aan de hand?  

- Het Vraagprofiel Instrument kan worden ingezet voor het bepalen van de onderwijs 

ondersteuningsbehoefte van de leerling en de benodigde ondersteuning.   

  

Stap 4: ondersteuningsteam basisschool, leerkracht en ouders  

Vaststellen wat er nodig aan extra ondersteuning.3  

  

- Welke ondersteuning is al ingezet door de aanvragende school? (zie stap 1)  

- Wat heeft die ondersteuning opgeleverd (effecten, opbrengsten)?  

- Welke relevante informatie (LOVS, verslagen, observaties) onderbouwt de aanvraag? Welke 

aanvullende deskundigheid (RET)  is nodig in relatie tot de behoefte?  

- Beschrijving van het afwijkende onderwijsaanbod en gerealiseerde doelen? (zie stap 3, is 

OPP)  

- Wat is concreet nodig om de leerling het passende arrangement te bieden?  

- Op welke wijze zijn de ouders betrokken bij het vullen van de matrix?  

 

De matrix wordt aangevuld met wat verder nodig is.4  

 

Gewenste situatie, fine 

tuning  

  leerling  leerkracht  schoolteam  ouders  

Aandacht en tijd          

Specifieke deskundigheid          

                                                           
3
 In de interne zorgstructuur (bijlage 2) zijn we hier bij stap 8. Vanaf deze stap kan eventueel advies ingeroepen worden van 

het Regionaal Expertise Team dat in sommige (deel)samenwerkingsverbanden actief is. 
 

4
 Extra ondersteuning moet maatwerk zijn, toegesneden op de vragen:  Wat heeft deze leerling nodig?    Wat heeft de 

leerkracht nodig?   Wat heeft de school nodig?   Welke ondersteuning hebben de ouders nodig?  (Bijlage: Notitie 
Arrangeren en toewijzen extra ondersteuning, pagina 4) 
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Methoden en materialen en  

faciliteiten  

        

Inrichting schoolgebouw          

Samenwerking 

ketenpartners   

        

 

Stap 5: ondersteuningsteam basisschool, leerkracht  en ouders  

  

Vaststellen waar de extra ondersteuning gerealiseerd kan worden.  

- Kan de extra ondersteuning worden gerealiseerd op de huidige reguliere basisschool?  Indien 

ja, hoe wordt dat gedaan en hoeveel  financiële middelen stelt de directeur van de school 

beschikbaar? 

- Kan het worden gerealiseerd binnen een andere reguliere basisschool in de regio? 

- Door naar stap 6.  

- Hoe is vastgesteld dat de extra ondersteuning niet binnen de reguliere basisschool kan 

worden gerealiseerd?  

- Door naar stap 7.  

  

Stap 6:  ondersteuningsteam basisschool, leerkracht  en ouders  

 

Vaststellen  hoe  de extra ondersteuning gerealiseerd kan worden.5  

- Vastgesteld wordt de hoogte van het budget van het arrangement.  

- Vastgesteld wordt door wie de extra ondersteuning wordt uitgevoerd.  

- De directeur van de ontvangende school stelt middelen beschikbaar 

- Vastgelegd worden evaluatie momenten, effecten en opbrengsten.  

- Aangegeven wordt hoe ouders worden  betrokken.  

 

Stap 7: door de basisschool  

  

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs  via 

Commissie van Advies, na melding aan het eigen bestuur. 

Vaststellen  Hoe de extra zware ondersteuning gerealiseerd kan worden. 6 

                                                           
5
 In de interne zorgstructuur (bijlage 2) zijn we hier bij stap 8 en 9 

 
6
 In de interne zorgstructuur (bijlage 2) zijn we hier bij stap 10 
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- Uit de verslagen blijkt dat er is vastgesteld dat de extra ondersteuning niet op een reguliere 

basisschool kan worden gerealiseerd.  

- Aan te bevelen: Het Vraagprofiel Instrument wordt ingezet voor het bepalen van de 

onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerling en de benodigde ondersteuning.   

- De ingevulde matrix geeft de ondersteuningsbehoefte voor de leerling weer.  

- De wijze waarop de ouders zijn betrokken blijkt uit de ingevulde matrix.  

- Vastgesteld wordt waar de extra ondersteuning in de vorm medium of zware ondersteuning 

binnen de Sub Regio of buiten deze regio kan worden geboden,  lees : plaatsing 

respectievelijk welk SBO  of  SO.   

- Het eigen schoolbestuur wordt geïnformeerd. 

- Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring via Commissie van Advies aan bestuur SWV PO 20.01:   

Aangeleverd wordt aan de Commissie van Advies:   

Uitgewerkt (aanbevolen) Vraag Profiel Instrument, ingevulde Matrix en 

Psychodiagnostische Onderbouwing middels een integrale beschrijving door 

orthopedagoog / GZ psycholoog c.q. generalist (format beschikbaar) met een check  

op de wettelijke inhoudelijke criteria wat betreft Cluster 3 en 4  

- Het bestuur van het SWV PO 20.01 geeft de toelaatbaarheidsverklaring af, de bepalingen in 

de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toepassing.   

- Overmaken  het budget voor het arrangement (indien van toepassing).    

- Vastgelegd worden evaluatie momenten idem de procedure voor eventuele terugplaatsing.  

- Plaatsing leerling binnen SBO of SO volgens de geldende procedure van aanmelding.   

  

 


