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 Voorwoord 

 Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Kindcentrum De Werf. 

 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. 

 2 
 Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2021-2022 
 Versie 1 oktober 2021 herzien door KC’s 



 Inhoudsopgave 

 Algemene gegevens  4 

 Basisondersteuning  5 

 Analyse monitor basisondersteuning  5 

 Specifieke kennis en kunde  6 

 Specifieke deskundigheid  6 

 Extra ondersteuning  7 

 Keuzes in organisatie  7 

 Mogelijkheden en grenzen  7 

 Ambities  8 

 Ambities korte en lange termijn  8 

 3 
 Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2021-2022 
 Versie 1 oktober 2021 herzien door KC’s 



 Algemene gegevens 

 Schooljaar 2021-2022 

 School  Kindcentrum De Werf 

 Locatie *        

 Brinnummer  19OR 

 Bestuursnummer 

 Schoolweging en spreidingsgetal  38,3  spreidingsgetal 5,3 

 Adres  Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem 

 Telefoon  026-3614069 

 Naam directeur  Sonja Bruggeman 

 e-mail directeur  sonja.bruggeman@floresonderwijs.nl 

 Naam unitleider unit II  (groep 1 t/m 3) 

 unit III (groep 4 t/m 8) 

 An van Nierop 

 Loes Klein Ikink 

 Naam ib-er/ Kwaliteitscoördinator  Annelijn Beltman (groep 1-3) 

 Yvonne Groos (groep 4-8) 

 Aantal groepen per 01/10/2020  18 

 Aantal leerlingen per 01/10/2020  359 

 Subregio  Arnhem-Noord 

 *Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. 
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 Basisondersteuning 

 Analyse monitor basisondersteuning 

 ●  Wat betekent de uitkomst van de monitor voor de school? (is er niet) 

 ●  Wat valt op? 

 ●  Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt? 

 ●  Welke ambities zijn waargemaakt? 

 De monitor als zodanig is afgelopen schooljaar niet meer afgenomen. 

 De basisondersteuning is op orde. 

 Waarde en trots 

 Beschrijf datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent, waar je school door 

 gekenmerkt wordt. 

 Jonge kinderen worden bijna altijd opgevangen in de kleutergroep. Wanneer kinderen bijna 3,5 

 jaar zijn worden ouders gestimuleerd hun kind naar de 3,5 groep te laten gaan. Deze vindt 

 wekelijks op vrijdag een halve dag plaats op De Werf. Zo kunnen de kinderen op een rustige 

 manier wennen aan aspecten van het schoolse leven en geeft het school de mogelijkheid de 

 leerlingen te leren kennen.  Er is sprake van vroeg-signalering door VVE-coördinator en de Coach 

 Passende Kinderopvang. Zij en KC hebben op regelmatige basis contact om eventuele zorgen 

 rondom leerlingen te delen (wanneer ouders hier toestemming voor hebben gegeven). Op deze 

 manier wordt school vroegtijdig betrokken rondom de hulpvraag van de leerling. 

 De aanvullende expertise en samenwerking met Kentalis maakt dat er veel aandacht is voor de 

 taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid, voor de hele populatie. 

 De pilot “gedrag in de wijk” is afgerond. Dit moet nog steeds omgezet worden naar structurele 

 ondersteuning voor schooljaar 22-22. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit in januari 2022 in. 

 Deze expertise van Passend Wijs op gebied van sociale vaardigheden en gedrag zal laagdrempelig 

 en preventief ingezet worden. 

 Dit schooljaar zijn we wat schoolontwikkeling betreft op 3 veranderingen gericht: 

 - Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO), scholing hele team is hiervoor ingepland. 

 - Voortzetting ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap (PLG), leerkrachten werken 

 samen in leerteams. 

 - Ontwikkeling Intern Begeleider naar Kwaliteitscoördinator. 

 Ontwikkelteams (zelfsturende teams voor schoolontwikkeling) professionaliseren alle leerkrachten 

 dit jaar verder op Begrijpend Lezen/Taal, OPO en PLG. 

 Hierdoor wordt ons onderwijsaanbod en de basisondersteuning verdiept en verbreed. 

 Zie voor verdere uitwerking het Jaarplan 21-22. 
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 Specifieke kennis en kunde 

 Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

 Aantal 

 mede-we 

 rkers 

 Specifieke deskundigheid 

 2  IB/ KC 

 9  VVE-specialist 

 1  taalspecialist 

 2  leesspecialisten 

 1  rekenspecialist 

 4  gedragsspecialisten 

 1  schoolopleider 

 1  SVIB 

 Hoe wordt deze kennis en kunde het schooljaar 2021-2022 ingezet? 

 Er zijn diverse ontwikkelteams geformeerd, waarin de deskundigheid van de teamleden een plek 

 heeft gekregen. Deze teams dragen bij aan: 

 -het ontwikkelen van beleid op schoolniveau 

 -verstevigen van de basisondersteuning 

 In schooljaar 2021-2022 zijn de doelen voor het onderwijsvisieteam (PLG + OPO): 

 Algemeen: 

 Dit schooljaar worden OT PLG en OT OPO samen het onderwijsvisieteam. Doordat veel 

 onderwerpen elkaar overlappen, is een gezamenlijk ontwikkelteam wenselijk. 

 Dit team komt 8 keer per jaar bij elkaar, waarvan vier keer per jaar in een breed overleg met de 5 

 vaste procesbegeleiders van ieder leerteam. 

 Kenmerken van een PLG: 

 ●  Gedeelde missie, visie en waarden 

 ●  Cultuur van samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

 ●  Leren van de kinderen is eerste prioriteit 

 ●  Gebruik van data, onderzoek en feiten 

 ●  Lesson Study 

 Doelen/ Acties 2021-2022: 

 ●  Klaverblad twee keer per jaar onder de aandacht brengen 

 ●  Leren formuleren juiste onderzoeksvraag, groep 7/ 8 met behulp van Noortje vanuit het 

 WOAN-project en dit overdragen aan groep 1 t/m 6 

 ●  Leren werken met Focus PO nu het getransformeerd is naar een methode-overstijgend 

 onderwijs plansysteem,  dmv scholing voor de leerkrachten  van groepen 3 t/m 8. 

 ●  Het leren werken met het observatie-registratiesysteem en de themaplanning binnen Focus 

 PO dmv scholing voor de leerkrachten van de groepen 1-2. 

 ●  Voor lesson study Iris connect inzetten 

 ●  Procesbegeleiders presenteren het proces van het onderzoek en de uitkomsten daarvan 4 

 keer per jaar bij het onderwijsvisieteam breed 

 ●  Breed onderwijsvisieteam toetst of onderzoeken en interventies die hieruit voortgekomen 

 zijn gaan leiden tot een verbeteraanpak schoolbreed. 
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 ●  Onderwerpen van onderzoeksvragen zijn altijd gekoppeld aan de data-analyse n.a.v. de 

 school- en/of groepsbespreking. Dit kunnen de toetsresultaten zijn of de groepsoverzichten 

 van matrix van betrokkenheid. 

 ●  Er zijn 5 leerteams: twee leerteams ½, leerteam ¾, leerteam ⅚ en leerteam ⅞. 

 In het eerste semester komen deze leerteams op dinsdag bij elkaar, in het tweede deel 

 van het jaar op donderdag. 

 ●  Er wordt een onderwijsplan taalverzorging / spelling geschreven door de IB-ers en voorgelegd

 naar eventuele aanpassingen goedgekeurd door het team. 

 ●  Groep 3 t/m 8 begrijpt hoe het groepsoverzicht werkt en ingevuld moet worden met VIX, 

 leerdoelbeheersing en betrokkenheid. Hiervoor gaan we studiedagen volgen met het hele tea

 op Focus. Studiedagen gaan over uitbreiding Focus PO naar een methode-overstijgend onderw

 plansysteem dat niet alleen de ontwikkeling van leerlingen volgt maar ook het onderwijs plan

 beginnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Aan de hand van cruciale leerdoelen wijst de

 software elke leerkracht de weg door de lesmethodes. 

 In schooljaar 2021-2022 zijn de doelen voor het ontwikkelteam leren zichtbaar maken: 

 Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de leerprestaties te 

 verhogen! Het komende jaar gaan we in het ontwikkelteam kijken hoe we dit binnen de Werf vorm 

 gaan geven. Vragen die we daarbij stellen zijn: 

 Wat zijn de kenmerken van een leerling die zijn eigen prestaties kan beoordelen? 

 ●  Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende leerstappen (zelf) kunnen 

 plannen 

 ●  Leerlingen die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces 

 ●  Leerlingen die a.d.h.v. hun resultaten hun leren evalueren en de volgende stappen in hun 

 leerproces plannen 

 ●  Leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen 

 ●  Leerlingen die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben 

 gehaald 

 ●  Leerlingen die een antwoord kunnen formuleren op: 

 ●  Waar ga ik heen? 

 ●  Hoe sta ik ervoor? 

 ●  Wat is de volgende stap? 

 In schooljaar 2021-2022 zijn de doelen voor het ontwikkelteam meertaligheid: 

 Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels 

 krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat 

 betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een 

 taal die zij niet (volledig) beheersen? 

 Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft Lidy Peters een belangrijke 

 boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Doe 

 er zelfs een beroep op. Dat kan zónder dat de leraren deze talen hoeven te beheersen. Voor de 

 meeste scholen in Nederland zal dit een verrassend nieuw inzicht zijn. 

 Binnen het ontwikkelteam gaan we onderzoeken of en hoe we meertaligheid kunnen inzetten 

 binnen ons onderwijs. 

 Doelen eind 2022 

 1. De 4 bijeenkomsten die aansluiten bij het Team Support Agenda zijn gevolgd en 

 teruggekoppeld aan het SLO 

 2. De opdrachten die bij de bijeenkomsten horen zijn uitgevoerd en geëvalueerd 

 3. Er is visie ontwikkeld hoe we tegen meertaligheid aankijken op De Werf en dit is 

 gedeeld met het team 

 4. Er wordt naar alle waarschijnlijkheid een lijn voor volgend schooljaar uitgezet, 

 waarin duidelijk bepaald is welke activiteiten uitgevoerd kunnen worden om 
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 meertaligheid in te zetten in de verschillende groepen 
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 Extra ondersteuning 

 Keuzes in de organisatie 

 Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra 

 ondersteuning binnen de school 

 Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? 

 (Denk ook aan externe partners) 

 VVE dubbele bezetting  0.5 fte 

 Inzet Bouw en Letterster  0,4 fte 

 taal-spraak ambulante begeleiding  Kentalis groepsgerichte aanpak (Taalplein) 

 Individueel (incidenteel) 

 3 dagen per week 2 personen + 1 persoon 

 voor coördinatie, voorlichting, enz. 

 extra ondersteuning zorg + neven-instromers  zorgleerkracht 0,4 fte 

 NPO  leerkracht 0,8 fte groepen 4 

 leerkracht 0,8 fte groepen 7 en 8 

 Leerkracht 0,2 fte groepen 7 

 Rots en water groepstraining  interne trainers 

 onderwijsassistente voor gr 1-3  1.3 fte 

 NPO  0.5 fte 

 OT-er gedrag structurele ondersteuning vanuit SWV  Preventief en planmatig groep 1-8 

 1 vast persoon in de week (vanaf januari 

 2022) 
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 Grenzen en mogelijkheden: 

 We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we ook alle kinderen willen opvangen, er 

 zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek 

 aangeven omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen als we niet genoeg mogelijkheden en 

 expertise hebben. De school kijkt bij plaatsing van nieuwe leerlingen altijd zorgvuldig naar de 

 hoeveelheid zorg in een groep en maakt op basis daarvan keuzes. Dit is steeds maatwerk. 

 De school kent de volgende grenzen: 

 1.  een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, dat het leerproces wordt 

 belemmerd 

 2.  in de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs 

 te prevaleren wat betekent dit precies? 

 3.  als specifiek medisch handelen van de leerkracht vereist is, waar de leerkrachten niet de 

 kennis en vaardigheden voor hebben 

 4.  als de mate van complexiteit van problemen terugkerende handelingsverlegenheid 

 veroorzaakt/zal veroorzaken (bijv. psychiatrie, ernstiger gedragsproblemen, lichamelijke 

 handicaps of een combinatie daarvan) 

 5.  als het welbevinden van het kind zelf of de veiligheid en welbevinden van anderen in het 

 geding is 

 6.  als een kind onvoldoende tot verdere ontwikkeling komt 

 7.  als frequente specifieke deskundigheid nodig is, die wij als school niet kunnen bieden 

 8.  als de begeleidingstijd voor het kind niet haalbaar is binnen een klassikaal onderwijssysteem 

 9.         indien de maximale groepsgrootte van 25 leerlingen wordt overschreden 

 10.       indien het aantal zorgleerlingen binnen een groep te groot wordt moet dit niet specifieker? 

 11.       indien er een zorgroute loopt op een andere school en er geen sprake is van verhuizing 

 12. als het noodzakelijk is dat een kind op meerdere ontwikkelingsgebieden een aparte leerlijn volgt 

 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)  Binnen het jaarplan zijn nieuwe ambities gesteld die tot doel hebben 

 om de basisondersteuning te verstevigen (jaarplan 21-22). We willen 

 dit schooljaar vooral inzetten op extra ondersteuning gedrag met als 

 doel kennis en kunde te vergroten en zodoende de 

 basisondersteuning te versterken. Dit om een aanzet te geven om in 

 de komende jaren intensief en preventief in te zetten op een meer 

 positiever groepsklimaat. 

 Vanuit NPO gelden is extra ondersteuning ingezet voor zorgleerlingen 

 en om onderwijsachterstanden weg te werken. 

 Studiedagen teambreed Focus-PO 

 Implementatie nieuwe rekenmethode WIG 5.0 

 Training, ontmoetsessies en verdere implementatie PLG, leerteams 

 en lessonstudy’s door het hele team 

 Deelname aan Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen 

 (WOAN) → van onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid 

 Lange termijn (max. 4 jaar)  Er zijn onderwijsplannen en schoolstandaarden opgesteld voor alle 

 basisvakken, t.w. technisch lezen, rekenen, lezen en spelling. Dat is 
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 voor het grootste gedeelte al gebeurd. Toch geen lange termijn 

 doel? 

 Werken met leerteams: verbeteren cyclus onderzoek, gebaseerd op 

 data en analyse van de schoolresultaten en diepte-analyse 

 Verdere uitwerking OPO (landelijke ontwikkeling t.a.v. cruciale 

 doelen, referentieniveaus, schoolweging/ schoolambitie in Focus PO) 

 Deelname aan WOAN (nog 2 schooljaren te gaan) 

 Rol procesbegeleiders verdiepen wat betreft vorm en inhoud d.m.v. 

 professionalisering en coaching in zijn of haar rol. 

 Ontwikkelteam opstarten gedrag waarin structureel gewerkt gaat 

 worden aan een optimaler schoolklimaat waarin elk kind zich veilig 

 voelt (analyse SCOL, diepteanalyse, activiteiten groeps- en 

 schoolgebonden) 
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