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Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening 
De kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelproces. Dit betekent dat de school rekening 
houdt met verschillen tussen leerlingen en dat zittenblijven zoveel mogelijk voorkomen wordt. 
Interne begeleiding richt zich op de zorg voor kinderen die vanuit hun gedrag en/of 
leerpresentaties extra begeleiding behoeven. Dit kan zowel de zwakkere als de betere leerling 
betreffen. Waar nodig ondersteunt de intern begeleider de groepsleerkracht. Dit is een speciaal 
programma gericht op een of meerdere (leer)gebieden die extra aandacht bij een individuele 
leerling vragen. Regelmatige groepsbesprekingen leggen ook de nadruk op de zorg voor deze 
leerlingen. De intern begeleider geeft leiding aan de kind/groepsbespreking. 
 
 
 

Kengetallen  
Leerlingenaantal (01-10-13) 468 
Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 12 Aantal lln 1,2: 8 
 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Aantal sbo-verwijzingen 3 1 2 
Aantal verwijzingen so cl. 1 0 0 0 
Aantal verwijzingen so cl. 2 0 0 0 
Aantal verwijzingen so cl. 3 0 0 0 
Aantal verwijzingen so cl. 4 0 0 1 
Aantal leerlingen AB cl. 1 0 0 0 
Aantal leerlingen AB cl. 2 1 0 2 
Aantal rugzakjes cl. 3 1 0 0 
Aantal rugzakjes cl. 4 3 5 3 
 
Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief 

gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 

 0 3 2 0 0 0 2 1 
 
  



 
Uitstroom naar VO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Voortgezet so 0 0 0 
Praktijkonderwijs 1 0 1 
VMBO BB 6 3 3 
VMBO K 6 13 6 
VMBO T 17 14 18 
HAVO 24 16 11 
VWO 18 19 19 
 
 

Preventieve en licht curatieve interventies 
Extra begeleiding voor leerlingen met dyslexie ja (Timpaan) 
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 ja  
Pestprotocol ja  
Protocol voor medisch handelen ja 
 
 

Onderwijsondersteuningsstructuur 
Beschikbaarheid intern begeleider ja 
Beschikbaarheid remedial teacher/onderwijsassistent ja 
Zorgteam in de school ja 
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 ja  
 
 

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: 

obsSprinkels heeft contact met o.a. de IJsselgroep, 
Cedin, Timpaan, Prima Life en het Seminarium voor 
orthopedagogiek. Er zijn mogelijkheden voor 
individuele onderwijszorg, waaronder het testen 
van leerlingen 

Spraak- taalproblemen ja Samenwerking Kentalis 
Dyslexie ja Samenwerking Timpaan, vergoede behandeling 

dyslexie, lkr met scholing ‘Taal in blokjes’.  
Dyscalculie nee  
Motorische beperkingen ja obsSprinkels biedt de mogelijkheid tot Motorische 

Remedial Teaching (MRT) voor haar leerlingen. De 
MRT wordt verzorgd door de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs van de school, onder 
schooltijd. Tevens samenwerking met PrimaLife als 
partner binnen het kindcentrum. 

Zieke kinderen nee - 
ZML-kinderen ja Binnen de stichting aanwezig (op afroep) 



Auditieve beperkingen ja  
Visuele beperkingen ja Samenwerking met Visio (Haren) 
Gedragsproblemen ja Via het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar 

School’ 
ADHD ja Via het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar 

School’ 
 

Autisme ja Via het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar 
School’ 
 

MCDD ja Via het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar 
School’ 
 

ODD ja Via het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar 
School’ 
 

Jong risicokind ja  
Anderstaligen ja Leerkracht met expertise 
Hoogbegaafdheid ja Expert meer- en hoogbegaafdheid, Professionele 

Leergemeenschap hoogbegaafdheid 
SVIB ja Binnen de stichting aanwezig (op afroep) 
Logopedie ja Logopediste vanuit gemeente Meppel 
Fysiotherapie ja Prima Life (inpandig) 
Anders, nl  
 

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

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? 
 
Eén dag in de week kunnen hoogbegaafde leerlingen samen werken aan uitdagende leerstof en 
aan het ‘leren leren’.   
 

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

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 
Gebouw Multifunctioneel centrum; ‘alles 

onder één dak’, modern 
uitgerust 

Groot gebouw 

Schoolomgeving Inrichting wijk aangepast, 
school goed toegankelijk 

Groot verspreidingsgebied 
(grotere afstanden) 

Leerlingpopulatie Diverse populatie  
Teamfactoren Enthousiast team  
 
 
 


