


Voorwoord

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Schatgraaf.

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 het format (waarin de extra ondersteuning beschreven

staat) wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.
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Algemene gegevens

Schooljaar 2021-2022

School De Schatgraaf

Locatie * De Salamander

Brinnummer 27YE

Bestuursnummer 41645

Schoolweging 26,8

Adres Meikers 3

Telefoon 026-3891008

Naam directeur Hennie Gesthuizen

e-mail directeur hennie.gesthuizen@floresonderwijs.nl

Naam Kwaliteitscoördinatoren Daphne van Driel

daphne.vandriel@floresonderwijs.nl

Harm Gerritsen

harm.gerritsen@floresonderwijs.nl

Aantal groepen per 1/10 18

Aantal leerlingen per 1/10 424

Subregio Arnhem Zuid

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

Waarde en trots

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

gekenmerkt wordt.

Op De Schatgraaf wordt gewerkt volgens de principes van het Coöperatief leren. In alle groepen

en tijdens alle activiteiten is het Coöperatief leren zichtbaar.  Dit doen wij omdat dit bijdraagt

aan de taakgerichtheid en de betrokkenheid op het leren.

Onze ambities zijn beschreven in ambitiekaarten. De wijze waarop we werken is vastgelegd in

kwaliteitskaarten. De ambitie- en kwaliteitskaarten geven het team houvast bij het maken van

keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het is de leidraad waarop we

op De Schatgraaf onze visie uitvoeren, overzicht houden en onze school processen versterken.

Deze kwaliteitsaanpak vormt het fundament voor de kwaliteitszorg op De Schatgraaf en geeft

richting aan de school om goed onderwijs te verzorgen en dit continu te blijven verbeteren.

Er wordt effectief gewerkt met methoden en aanpakken, zowel op didactisch gebied als op

sociaal emotionele ontwikkeling. We werken aan een positief klimaat in de groepen en in school.

Dit doen we door onder andere Kanjertraining in te zetten.

De school heeft goed zicht op de ontwikkeling  van leerlingen. Wij werken planmatig volgens de

cyclus van Handelingsgericht werken. We maken daarbij gebruik van opbrengstgericht

Passendonderwijs (FocusPo). Er vinden gesprekken plaats met de kwaliteitscoördinator, vaste

groepsbesprekingen in de leerteams, groepsbezoeken, effectieve MDO besprekingen

(multidisciplinair overleg) en consultaties met een orthopedagoog vanuit PassendWijs. Er wordt

rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en er wordt uitgegaan van mogelijkheden in

plaats van onmogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat steeds centraal.

Wij bieden alle leerlingen gelijke kansen door een goed beredeneerd kennisaanbod. Het team is in

staat om vanuit de thema’s van het NKC sterke lessen voor te bereiden en te geven aan de

leerlingen. Binnen deze lessen vindt vakintegratie plaats van kennis (begrijpend lezen waarbij we

de close reading aanpak inzetten, kunst, mondeling/schriftelijk taalgebruik). In 2026 wordt er

gebruik gemaakt van alle NKC thema’s.De leerlingen op de Schatgraaf zijn in staat nieuwe kennis

die ze tegenkomen beter in een context plaatsen en bekritiseren. De leerlingen zijn in staat

voorkennis en nieuwe kennis met elkaar te koppelen.

We zien ouders als partner. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun

kind en worden nauw betrokken bij het hele proces.

Elk jaar wordt er tweemaal een diepte-analyse gemaakt van de opbrengsten van de school door

de kwaliteitscoördinatoren. De leerkrachten analyseren de opbrengsten van hun groep, deze

worden in de leerteams onder begeleiding van de kwaliteitscoördinator besproken. De

bevindingen worden gedeeld met het MT van de school, hier aan worden doelen en acties

gekoppeld.

Ons team is voortdurend in ontwikkeling onder andere door diverse opleidingen en cursussen te

volgen. Zo werken wij aan onze bekwaamheid en deskundigheid op pedagogisch en didactisch

gebied. We hebben verschillende specialisten in huis die collega’s structureel coachen en

begeleiden. Deze specialisten volgen de ontwikkelingen op het gebied van het specialisme en

dragen bij aan nieuwe ontwikkelingen. We zetten bij de meerbegaafde leerlingen vooral in op de
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ontwikkeling van vaardighedigheden. Daarnaast worden leerkrachten begeleidt in het compacten

en verrijken van de lesstof voor deze groep leerlingen.

We maken optimaal gebruik van de samenwerking van de kwaliteitscoördinatoren van de scholen

in de wijk en zetten deze in om de zorg binnen Schuytgraaf tot een hoger plan te tillen.

We hebben nauw contact met externe hulpverleners van bijvoorbeeld Passendwijs, het wijkteam,

Kentalis, GGD, enzovoorts. De routes zijn duidelijk voor leerkrachten en de werkwijze is

eenduidig.
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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 Coaching & Begeleiding, Schoolleider

Vakbekwaam

Post HBO > 5 jaar

1 Medeontwikkelaar nederlands kennis

curriculum

CBE/Flores

Onderwijs

> 15

1 Taalwetenschappen WO >1 jaar

1 Neurolinguïstiek WO >1 jaar

1 Gedragsspecialisten Master >5 jaar

1 Taalspecialist HBO+ >15 jaar

1 Leesspecialist post HBO >10 jaar

1 Rekenspecialist post HBO >10 jaar

1 Begaafdheidsspecialist (2 jarig) Novilo >25jaar

1 Remedial Teaching Master >10 jaar

1 Beeldcoach (in opleiding) >10 jaar

1 Kleuter specialisatie (tweejarig) Kaleidoscoop Marant >25jaar

1

3

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Post-HBO

< 2 jaar

>10 jaar

1 Cultuurbegeleider post HBO >5 jaar

1 Trainer Rots en Water (in opleiding) > 5 jaar

2 Jonge kind specialist post HBO > 10 jaar

1 Neurolinguïstiek WO master >1 jaar

1 High Performing School Academica

Bussiness

College

>15 jaar

1 Montessori opleiding post HBO > 5 jaar

1 IB opleiding Master >15 jaar
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Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2022-2023 ingezet?

De specialisten op de vakgebieden rekenen, taal en lezen stellen ambitie-en jaarplannen op . Zij leggen elk

jaar groepsbezoeken af en coachen/ondersteunen/begeleiden leerkrachten  op de betreffende gebieden.

Er zijn twee kwaliteitscoördinatoren met kennis en kunde ten aanzien van groep 1 tot en met groep 8.

Ouders zijn altijd op de hoogte van de extra ondersteuning. Extra ondersteuning in de vorm van begeleiding

buiten de groep minimaliseren we. De begeleiding wordt zo veel als mogelijk binnen de groepen

gerealiseerd, maar kan eventueel (voor een afgebakende periode) ook buiten de groep plaatsvinden.

Er wordt ook ondersteuning ingezet op meerbegaafdheid. Voor de begeleiding van meerbegaafdheid is

beleid ontwikkeld. Er is Levelwerk voor groep 3 tot en met 8 en Levelspel voor de groepen 1en 2. Daarnaast

vinden er, een keer per week, lessen plaats in de verrijkingsgroep. Deze verrijkingsgroep wordt begeleid

door een specialist meerbegaafdheid. Naast haar rol als specialist in de begeleiding en ondersteuning van

leerkrachten, begeleidt ze indien nodig ook leerlingen individueel (voor een afgebakende periode). Tevens

participeert de specialist hoogbegaafdheid in een bovenschools leernetwerk van Floresonderwijs

Bij de remedial teaching buiten de groep (dus ook voor de verrijkingsgroep) geldt dat dit altijd planmatig

gebeurd. Na een periode van 6-8 weken wordt dit geëvalueerd en er een vervolgplan opgesteld. Ook hierin

worden ouders meegenomen.

Er is pre-teaching en begeleiding op gebied van meertaligheid.

Indien nodig kan Taakspel en Rots en Water-training worden ingezet in groepen in overleg met de

kwaliteitscoördinatoren.

Er is kennis en ervaring binnen de school op het gebied van signaleren en begeleiden van kinderen met een

spraak- taalontwikkelingsstoornis. Er is hierbij intensieve samenwerking met Kentalis.

Beeldcoaching wordt specifiek ingezet op interactie en vergroten van leerkrachtvaardigheden en om

taakgerichtheid en werkhouding te verbeteren bij groepjes kinderen.

De gedragsspecialist wordt ingezet bij individuele leerlingen maar kan ook ingezet worden bij groepen

kinderen. Ook worden er twee keer per jaar momenten voor intervisie gepland op het gebied van gedrag in

de leerteams. De gedragsspecialist maak deel uit van het ontwikkelteam SEO. het ontwikkelteam geeft

vorm en inhoud aan de doorgaande lijn binnen de school op het gebied van Kanjertraining en KanVas.

Het gedragsspecialisme worden ook ingezet binnen het MDO.

Daarnaast wordt de expertise van verschillende medewerkers dagelijks ingezet in de groep waarin zij

werkzaam zijn. En wordt deze ook in bovenschoolse werkgroepen ingezet.

Binnen de school zijn er drie EDI coaches om de kwaliteit van het lesgeven te vergroten.

De thema’s behorende tot het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) worden de komende jaren

geïmplementeerd binnen alle jaarlagen. Binnen de school wordt het team, inclusief alle starters, getraind

in het voorbereiden, geven en evalueren van sterke NKC lessen. Dit proces wordt aangestuurd door een van

Kwaliteitscoördinatoren en het ontwikkelteam NKC.
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Extra ondersteuning Zie toelichting bijlage 1

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?

De expertise op verschillende gebieden is ingezet

zoals in voorgaande kolom beschreven.

Orthopedagoog voert dyslexiebehandeling uit 1801, RIO zorg

Ambulante begeleiding van cluster 2

Ambulant begeleiding voor NLD en taakgerichtheid

van een groep

Kentalis

Ondersteuningsteam van Passendwijs

MDO (multidisciplinair overleg)

Leerling-consultatie

7 keer per jaar komt het MDO bijeen. Het

bestaat uit: orthopedagoog,

schoolverpleegkundige,

wijkcoach,kwaliteitscoördinatoren, ouders

en directeur. Op verzoek kunnen andere

specialisten aansluiten.

Orthopedagoog, kwaliteitscoördinatoren en

leerkracht(en), soms met ouders erbij.

Schoolarts en jeugdverpleegkundige

Wijkcoach

Logopedie

Fysiotherapie

Kind & meer

Bureau Rigtering

Dyslexiebehandeling door Marant

Op afspraak middels de GGD en bij

zorgteams

Bij zorgteams en wekelijks inloopspreekuur

op school.

Op maandagen in school behandelingen.

Op school behandelingen op dinsdagen en

donderdagen

PMT (psychomotorische therapie) op school

in overleg.

Behandeling op school in overleg.

Behandeling op school op maandagen.
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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. Deze grenzen

staan hieronder specifiek aangegeven:

Hoe graag we ook alle kinderen zouden willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst grenzen aan

onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we zo specifiek mogelijk aangeven, omdat we sommige

leerlingen tekort zouden doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben. We

kijken altijd naar de onderwijsbehoefte van het kind in relatie tot de mogelijkheden die de school

kan bieden. We denken hierbij aan:

- competenties van leerkrachten

- competenties van het team

- de veiligheid van leerlingen moet geborgd kunnen worden.

- de groepsgrootte van een groep

- het aantal zorgleerlingen in een groep

- aanwezigheid van specifieke expertise en ondersteuning vanuit het zorgteam

- aanwezigheid van specifieke expertise en ondersteuning vanuit het

samenwerkingsverband

Als de school niet kan tegemoet aan de onderwijsbehoefte vanuit bovenstaande criteria waardoor

een groep voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet geschikt is, zoekt de

school desgewenst samen met ouders naar een geschikte plek op een andere school. De

directeur en Kwaliteitscoördinatoren bekijken wat de beste plek voor een leerling is, als

de school handelingsverlegen is.
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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) Naar aanleiding van data analyse hebben we als school de volgende

doelen gesteld voor dit schooljaar:

NKC:
● Ieder leerteam bereid twee nieuwe thema's voor.
● Iedere leerkracht geeft NKC lessen volgens de EDI structuur

zoals vermeld in het format.
● Iedere leerkracht kan een volwaardige begrijpend-lees/luister

lesgeven volgens de principes van close reading.
Close Reading:

● Het komende schooljaar wordt mbt de begeleiding vanuit

Expertis kennis aangebracht om alle sessies binnen de Close

Reading krachtig in te zetten. Binnen de leerteams en de

begeleiding vanuit het OT lezen wordt gericht gewerkt naar het

krachtiger en effectiever inzetten van de derde sessie van de

Close Reading aanpak.

EDI:
● Iedere leerkracht verbetert zijn vaardigheden voor het geven van

een EDI-les door onder andere lesson study en het bekijken van
'good practice' voorbeeldlessen bij anderen.

● Iedere leerkracht zet structureel +doelen in tijdens de les.
Rekenen:

● Iedere leerkracht bereidt de rekenlessen per blok voor (blok
voorbereiding) vanuit de cruciale leerdoelen.

● Iedere leerkracht heeft tijdens de les de focus op begripsvorming
en zet daarbij rekenmaterialen in waar mogelijk.

● 80% Van de leerlingen scoort tussen de 45 en 75 VIX.

Het High Performing School traject is afgerond.

Dit schooljaar willen we een gecertificeerde Kanjerschool zijn. Bijna

alle leerkrachten hebben nu een levenslange licentie om Kanjertraining

lessen te geven en de nieuwe leerkrachten worden opgeleid.

De school heeft het predicaat high performance school, leading in

learning. We maken gebruik van Lesson Study en leerteam besprekingen

om op basis van data en onderzoek ons onderwijs continu te

verbeteren. Wij zijn een lerende school en blijven ons continu

ontwikkelen.

We stellen voor rekenen ambities op met behulp van FocusPO en geven

vorm aan ons onderwijs om deze ambities te realiseren. Het

opbrengstgericht passend onderwijs krijgt een basis in onze manier van

werken.
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We zijn bezig om op teamniveau met close reading aanpak te

implementeren om zo ons begrijpend leesonderwijs effectiever te

maken.

We zetten het traject expliciete directe instructie ( EDI) door waarbij er

binnen de school coaches zijn die de duurzame kwaliteit van het

lesgeven waarborgen.

Lange termijn (max. 4

jaar)

In ambitiekaarten zetten wij de meerjarige ontwikkeling op

verschillende terreinen uit de implementatie daarvan voor het werk in

de klassen nemen we op in kwaliteitskaarten.De specialisten op gebied

van taal en rekenen hebben een stevige plaats in onze organisatie en

ons onderwijs gekregen die leerteams, en leerkrachten individueel,

begeleiden. Daarnaast bewaken zij de doorgaande lijn voor hun

(vak)gebied op onze school. Ook zal een leerkracht zich ontwikkelen tot

specialist op gebied van (technisch en begrijpend) lezen.

We maken gebruik van Focus PO om ambities te stellen voor alle

basisvakken. Opbrengstgericht Passendonderwijs ligt verankerd in ons

onderwijs.

De leerkrachten 1/2 hebben zich samen met de kwaliteitscoördinator

verdiept in een observatie/registratie instrument voor kleuters. Hierbij

is de keuze gemaakt voor Mijn Kleutergroep. Mijn kleutergroep wordt

ingezet om de observaties van de ontwikkeling van leerlingen te

registreren en doelgericht het onderwijs voor de groepen 1 en 2 te

organiseren. De komende jaren wordt de bijbehorende werkwijze

geïmplementeerd.

Er is binnen de school en het DLK kennis en kunde op het gebied van

meertaligheid.

NKC: groep 1 t/m 8

Wij bieden alle leerlingen gelijke kansen door een goed beredeneerd

kennisaanbod. Het team is in staat om vanuit de thema’s van het NKC

sterke lessen voor te bereiden en te geven aan de leerlingen. Binnen

deze lessen vindt vakintegratie plaats van kennis (begrijpend lezen

waarbij we de close reading aanpak inzetten, kunst,

mondeling/schriftelijk taalgebruik). In 2026 wordt er gebruik gemaakt

van alle NKC thema’s.

Close reading

Er wordt binnen de gestelde school ambitie gescoord op de Cito

begrijpend lezen toets. Dit bereiken we doordat alle leerkrachten de

begrijpend lezen en luisteren sessies geven volgens de principes van

close reading waarbij de gemaakte schoolafspraken toegepast worden.

Eind schooljaar 2022-2023 scoren we op 2f 80%.

Rekenen

Rekensprint wordt structureel ingezet om het automatiseren en
memoriseren een vaste plek te geven in ons rekenonderwijs.
Blokvoorbereidingen hebben een vaste plek in de leerteams. De
blokvoorbereidingen hebben als doel:

● Sterke voorbereiding van onze lessen +
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● Lessen te koppelen  aan cruciale leerdoelen, hierin keuzes
maken. +

● Aandacht voor het belang van begripsvorming
● Structurele inzet rekenmaterialen.

Blokvoorbereidingen en gegeven lessen worden  in de leerteams
geëvalueerd  en geborgd.
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