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Voorwoord
Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kringloop.
Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school
•
•
•
•

het niveau van de basisondersteuning,
welke extra ondersteuning de school kan bieden,
hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
wat de ambities zijn.

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken
realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf
moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die
niet binnen de basisondersteuning valt.
Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend
Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te
zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken
waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt
georganiseerd.
Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad
(MR) heeft adviesrecht op het SOP.
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Algemene gegevens
Schooljaar 2018-2019
School

De Kringloop

Brinnummer

05OV

Bestuursnummer

40812

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen
Adres

Breezandpad 7

Telefoon

026-3830651

Naam directeur

Esther Schreuder

e-mail directeur

info@de kringloop.nl

Naam locatieleiding bij afwezigheid directeur

Marion Folker

Naam ib-er

Marga Leensen

Aantal groepen per 1/10

12

Aantal leerlingen per 1/10

274

Basisondersteuning
Waarde en trots
Beschrijf datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door
gekenmerkt wordt.
Onze school heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep enthousiaste
klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op onze school (kunnen)
plaatsvinden. De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt
en leeft onder de kinderen.
De eerste weken, De Gouden Weken, van het schooljaar wordt er veel tijd aan groepsvorming
besteed. Samen een goede basis voor het pedagogisch neerzetten
Onze zorgstructuur zit goed in elkaar. Samen denken we in kansen en mogelijkheden om tegemoet
te komen aan de onderwijsbehoefte voor onze leerlingen. Vanuit Passend Wijs hebben we een
schoolcontactpersoon. Zij is orthopedagoge en op aanvraag van de school kunnen we haar
benaderen voor consultatie. Zij is tevens vaste partner in onze zorgteam waarin we onze
hulpvragen vanuit de leerkracht of ouders kunnen bespreken. Ouders, de directeur, de intern
begeleider, de leerkracht, de wijkcoach en de verpleegkundige vanuit de GGD zijn tevens vaste
partners binnen het zorgteam.
We staan open voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. In communicatie met ouders
geven we aan wat we wel kunnen en wat de leerkracht en de leerling ondanks extra
ondersteuning niet lukt.
We maken gebruik van de hulp, ondersteuning en begeleiding vanuit het ondersteuningsteam van
Passend Wijs en de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. We volgen en
analyseren de ontwikkeling van onze kinderen planmatig. In basis doen we dit voldoende. We
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schenken nog meer aandacht om vanuit de analyse van de toetsen gerichte interventies in te
zetten. Dit doen we op school-, groep-, en individueel niveau. We streven ernaar dat alle
leerlingen minimaal het referentie niveau 1F behalen, zodat zij uit kunnen stromen naar het
regulier VMBO.
Voor leerlingen die een arrangement vanuit het speciaal onderwijs ontvangen of voor leerlingen
die op een aparte leerroute zitten, stellen we een OPP op. Dit OPP wordt met ouders besproken
en twee keer paar jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Jaarlijks evalueren we met het hele team onze jaarplannen en stellen de plannen voor het
komend schooljaar op.
Vanuit o.a. de NPO gelden hebben wij 4 onderwijsassistenten aangesteld, waarvan 2 werkzaam
zijn in de onderbouw, 1 in de middenbouw en 1 in de bovenbouw.
De onderwijsassistenten begeleiden, onder supervisie van de leerkrachten, groepjes kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben.
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Specifieke kennis en kunde

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van:
Aantal
medewerkers

Specifieke deskundigheid

Opleiding

Werkervaring

1

Taalspecialist

Taalspecialisatie

Ja

2

Rekenspecialist

Snappetcoördinator

Ja

1

Gedragsspecialist

Master SEN
(UU)

ja

1

Beeldbegeleiding

HAN

ja

2

Cultuurspecialisten

HAN
Cultuur
begeleider

ja

2

Meerbegaafdheid en diagnostiek volgens DHH

DHH protocol
(mevr. Drent)

ja

1

Vakleerkracht gymnastiek

CIOS

Ja

Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2021-2022 ingezet?
Vanuit de evaluatie in juli van elk schooljaar, worden de plannen aangegeven voor het komend
schooljaar. De directie beschrijft de plannen in een format welke door het bestuur aangereikt is.
Specialisten bewaken de veranderingsprocessen, evalueren met het team en stellen zo nodig bij. De
directie en specialisten hebben regelmatig overleg met elkaar om af te stemmen hoe processen
binnen onze school lopen.
Schooljaar 2021 – 2022 staat in het teken van het borgen en het verder versterken van de
didactische vaardigheden van leerkrachten en de verdere implementatie van Snappet.
De coördinatie met de externe specialisten loopt via de intern begeleider. De externe partners
communiceren hun bevindingen met de leerkracht en ouders.
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Extra ondersteuning
Extra ondersteuning door externe partners binnen de school
Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra
ondersteuning binnen de school?

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit?

Expertise vanuit Passend Wijs.

Coördinatie via de Intern Begeleider.
Leerkrachten stellen aan de hand van
observaties samen een plan op. Evalueren
samen en stellen eventueel bij.

Externe partners

Coördinatie via de Intern Begeleider.
Communicatie via de leerkracht en ouders

Externe partner

Vol van Leren Verbeteren didactisch
handelen
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Grenzen en mogelijkheden
Grenzen en mogelijkheden
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen
opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden.
Algemeen;
We realiseren ons dat onze school niet voor ieder kind de juiste plek is. In het belang van het kind
kan het zijn dat het zich op een andere school of andere vorm van onderwijs beter tot
ontwikkeling kan komen.
Op het gebied van leren: we vragen hulp, advies en ondersteuning (arrangement) via Passend Wijs
of andere onderwijssetting aan indien de leerling;
-op meerdere vakgebieden het groepsproces niet kan volgen.
-de begeleiding en expertise binnen de groep/school niet toereikend is.
Als de begeleiding en ondersteuning vanuit bovenstaande expertise onvoldoende effect heeft en
een stagnatie in het leren laat zien (leerrendement is onvoldoende) en als de leerling sociaal
emotioneel in een negatieve spiraal terecht komt, komt de haalbaarheid van ons onderwijs in het
gedrang.
We bespreken of een doublure effect zal hebben: een doublure heeft alleen effect mits we
verwachten dat een extra leerjaar van invloed is op het uitstroom niveau van de leerling.
Op het gebied van gedrag; ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek naar anderen als
verbaal is voor ons de grens van haalbaarheid in onze school. Indien de leerling zich op meerdere
momenten grensoverschrijdend gedraagt en onvoldoende gezag van de leerkracht en directie
accepteert waardoor de veiligheid van de leerlingen en de leerkracht in het gedrang komt, is onze
grens van begeleiding bereikt.
Op medisch gebied: We volgen de richtlijnen welke opgenomen zijn in het veiligheidsplan van ons
bestuur.
Tot slot:
Indien de competenties van de leerkracht en school niet toereikend zijn om aan de hulpvraag te
voldoen en extra ondersteuning en begeleiding vanuit het samenwerkingsverband onvoldoende
effect resulteert.
Onze grens is bereikt als ouders en school na meerdere overlegmomenten niet overeen kunnen
komen in hetgeen de leerling nodig heeft om zich positief te ontwikkelen.
Wij houden ons aan de zorgplicht welke de wet aan ons voorschrijft. Dit betekent dat we, als de
groepssamenstelling ten tijde van de aanmelding dusdanig complex is (didactisch en/of sociaal
emotioneel) waardoor deze groep voor een leerling met specifieke onderwijsbehoefte niet
geschikt is, we de ouders begeleiden naar een geschikte groep op een andere school.
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Ambities
Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn
(max. 4 jaar) op het gebied van:
•
•
•

De basisondersteuning
Specifieke kennis en kunde
Extra ondersteuning

Korte termijn (1 Jaar)

• De basisondersteuning;
-In het kader van opbrengstgericht werken: we maken
diepteanalyses op school-/ groep- en leerling niveau. Vanuit deze
analyses formuleren we interventies.
-We maken per periode plannen op het gebied van rekenen,
technisch lezen en spelling.
-Bij het opstellen van deze plannen maken we gebruik
observaties, Snappet en (niet)methodetoetsen.
-De kleuterbouw maakt gebruik van de informatie vanuit hun
observatie- en registratiesysteem ‘Kijk’.
• Specifieke kennis en kunde;
-De specialisten binnen onze school krijgen een meer autonome
rol. Leerkrachten volgen de aanbevelingen en werkwijze op om de
doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.
• Extra ondersteuning;
-We zetten de samenwerking met onze externe deskundigen voort.
De coördinatie blijft bij de Intern Begeleider.

Lange termijn (max. 4
jaar)

• De basisondersteuning
• Specifieke kennis en kunde
• Extra ondersteuning
De kaders van Passend Onderwijs en de uitvoering
geïmplementeerd zijn in ons onderwijs en handelen.
Accenten voor leerkrachten, IBer en directie behoren te liggen op
het gebied van:
-Belang van het kind
-Onderwijs in een stimulerende leeromgeving.
-Rust in de school voor kinderen en het personeel.
-Minder bureaucratie en documenten
-Het behouden van de vier onderwijsassistenten voor het
ondersteunen van leerlingen die dit nodig hebben
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