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Kengetallen en basisinformatie SOP 
Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen 
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Adres en plaats KP Laan 22 
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Naam IB-er(s) Petra Schoenmaker 

Ingevuld op  

 

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening 
Wij zijn een Daltonschool met veel aandacht voor zelfstandigheid, doelmatigheid, 
verantwoordelijkheid en samenwerken. We werken voor rekenen, spelling en begrijpend lezen 
met groepsdoorbrekende instructies op het niveau van de ontwikkeling van het kind. 
Daarnaast leren kinderen ontdekken en onderzoeken met behulp van de werkwijze IPC. 
 
 
 

Kengetallen  
Leerlingenaantal (01-10-18) 87 
Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 3 Aantal lln 1,2: 2 
 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Aantal sbo-verwijzingen    
Aantal verwijzingen so cl. 1    
Aantal verwijzingen so cl. 2    
Aantal verwijzingen so cl. 3    
Aantal verwijzingen so cl. 4    
Aantal leerlingen AB cl. 1    
Aantal leerlingen AB cl. 2   1 
Aantal leerlingen AB cl. 3    
Aantal leerlingen AB cl. 4 1 1 1 
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Uitstroom naar VO 2016 2017 2018 
Voortgezet so 0 0 0 
Praktijk onderwijs 0 0 0 
    VMBO B/K 0 																			4 4 
VMBO T 3 																			4 																				5 
HAVO 4                4 																				1 
VWO 4 2                 3 
 
 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie ja  
Extra begeleiding voor leerlingen met dyscalculie nee 
Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op 
leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie 

ja  

Toegankelijkheid schoolgebouw voor leerlingen met een rolstoel ja  
Programma(‘s) voor de aanpak van gedragsproblemen nee 
Pestprotocol ja  
Protocol voor medisch handelen ja  
 
 

Onderwijsondersteuningsstructuur 
Beschikbaarheid intern begeleider ja  
Beschikbaarheid remedial teacher nee 
Zorgteam in de school nee 
Naam leerlingvolgsysteem Cito 
10 minuten gesprekken ja  
Ouderbezoeken indien nodig ja  
Bij alle leerlingen ouderbezoeken tenminste 1x per jaar nee 
 
 

Planmatig handelen 
Werken met handelingsplan of ontwikkelingsperspectief ja  
De school betrekt ouders bij het opstellen van een plan ja  
De school werkt met groepsplannen nee 
 
  



 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning 

 
Datum laatste inspectierapport Januari	2018 
 
Gebied Kwaliteitsaspect O V G 
Onderwijsproces 
     
OP 1 Aanbod 

 
 X  

OP 2 Zicht op ontwikkeling  X  
OP 3 Didactisch handelen  X  
OP 4 (Extra) ondersteuning X   
     
Schoolklimaat     
 SK 1 Veiligheid  X  
SK 2 Pedagogisch klimaat   X 
 Onderwijsresultaten     
      
OR 1 Resultaten  X  
     
Kwaliteitszorg en 
ambitie 

 	 	 	

KA 1 Kwaliteitszorg  X  
KA 2 Kwaliteitscultuur 	 X	 	
KA 3 Verantwoording en dialoog 	 X	 	
 
  



Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
Op onze school is meer dan gemiddelde 
expertise beschikbaar m.b.t. het 
onderwijsaanbod aan kinderen met extra 
onderwijsbehoeften als gevolg van: 

 
 

Toelichting 

Spraak- taalproblemen nee  
Dyslexie ja  
Dyscalculie nee  
Motorische beperkingen nee  
Zieke kinderen nee  
ZML-kinderen nee  
Auditieve beperkingen nee  
Visuele beperkingen nee  
Gedragsproblemen nee  
ADHD nee  
Autisme nee  
MCDD nee  
ODD nee  
Jong risicokind nee  
Anderstaligen nee  
Hoogbegaafdheid ja  
SVIB nee  
Logopedie nee  
Fysiotherapie nee  
Anders, nl  
 

Specialisten 
De school beschikt in de vorm van één of meer personen over 
 Enigszins Gedeeltelijk Volledig 
Gedrags specialist    
Taal/lees specialist    
Reken specialist    
Hoogbefaafdheidsspecialist  X  
Andere specialist, nl    
 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 

Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) apart 
les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het? 
Willy Wortel. In deze groep krijgen meer en hoogbegaafde leerlingen één maal per week les van 
een gespecialiseerde leerkracht. Met de opdrachten die ze hier maken kunnen ze verder werken in 
hun eigen groep. 
 
 

Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding  
van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
Gebouw Het is een ruim gebouw   
Schoolomgeving Er is veel ruimte om te spelen. 

We beschikken voor jonge 
kinderen over een apart 
speelplein. Er is ruimte om te 
ontdekken en te onderzoeken 

 

Leerlingpopulatie Populatie is divers en 
leerlingen accepteren elkaar 
zoals ze zijn. Je wort als kind 
in je waarde gelaten. 

 

Teamfactoren Team werkt veel samen en er 
zijn korte lijnen.  
Ook het team laat leerlingen in 

Er zijn weinig specialisten op 
school.  



hun waarde en staan open 
voor (externe) begeleiding  

Leerkrachtfactoren Leerkrachten zijn betrokken.  
Anders   
 

Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en 
hoe? 

Door de ontwikkeling naar kindgericht onderwijs, werken we ernaartoe dat de 
onderwijsondersteuning verder verbeterd zal worden. 
We verwachten dat door de verandering van het onderwijsconcept er minder zorgbehoefte bij de 
leerlingen zal ontstaan.  
 
  



Aanwijzingen bij het invullen 
Benoem één en ander beknopt! (Steekwoorden, korte omschrijvingen volstaan) 
 
Schoolconcept, typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 
Geef hier beknopt weer: 
 - wat de visie van de school is op onderwijsondersteuning 
 - hoe het ondersteuningsbeleid van de school er uit ziet. 
Je kunt hierbij gebruik maken van teksten die al beschikbaar zijn: je schoolvisie op 
ondersteuning, je schoolplan. Houd het kort (maximaal 10 regels). Je kunt eventueel 
overwegen dit onderdeel als laatste in te vullen, nadat je alle andere onderdelen 
afgewerkt hebt. 
 
Kengetallen 
Aantal verwijzingen so cl.3 / cl.4: Noem hier alleen de kinderen die naar een so-school 
cluster 3 of 4 zijn gegaan. Tel de kinderen die naar voortgezet speciaal onderwijs zijn 
gegaan niet mee! 
Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief: Geef hier de aantallen zoals ze gelden 
op het moment dat je het onderwijsondersteuningsprofiel invult. 
Preventieve en licht curatieve interventies & Onderwijsondersteuningsstructuur & 
Planmatig handelen: Vul alle vragen in. Gebruik alleen ‘ja’ of ‘nee’. 
 
Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning 
Vul hier de datum van het laatste inspectierapport in en de scores eruit over. 
 
Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften  
Van dit onderdeel maken we een overzicht voor het hele samenwerkingsverband, zodat 
scholen met vragen rond bepaalde extra onderwijsbehoeften gemakkelijker de op een  
andere school aanwezige expertise kunnen vinden. 
Kruis een expertise aan als van die expertise meer dan gemiddelde expertise beschikbaar  
is op jouw school. In de toelichting vermeld je op welke wijze de expertise aanwezig is. 

Specialisten 
Geef aan of er op jouw school één of meer specialisten zijn op een bepaald gebied. 
Afhankelijk van het niveau waarop deze personen ervaring hebben en zijn geschoold kun 
je kiezen voor één van de 3 niveaus (enigszins, gedeeltelijk, volledig). 
Als er een specialisme op school is wat niet in het overzicht staat, kun je dat toevoegen. 
 
Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 
Vermeld hier of er op je school structureel een speciale groep draait voor kinderen met  
extra onderwijsbehoeften. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een plusklas voor  
hoogbegaafde leerlingen, een taalklas, een structuurgroep. 
 
Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met 
extra onderwijsbehoeften 
Per onderdeel kun je hier beschrijven welke stimulerende en belemmerende factoren er 
gelden als het gaat om het onderwijs aan kinderen met extra onderwijsbehoeften. Je vult 
hier de velden in die voor jullie school relevant zijn. Je hoeft niet alle velden te vullen. 
 
Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder 
verbeteren en hoe? 
Noem hier verbetertrajecten die je daadwerkelijk in gang gaat zetten. Noem er bij 
voorkeur een termijn bij. Je kunt bij het invullen putten uit je schoolplan. 


