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Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van CBS het Klinket.  

 

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. In het SOP van 2015 - 2016 wordt de meting van de 

basisondersteuning (instrument van dhr. Stam) van het schooljaar 2015-2016 gebruikt. De 

Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.  
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Algemene gegevens 

 

 

*Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. 
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Schooljaar 2020 - 2021 

School  CBS het Klinket 

Locatie *        

Brinnummer  23CD 

Bestuursnummer  41645 

Schoolweging  29,69    

Adres  Mr. J.M. de Kempenaersingel 4A Arnhem  

Telefoon  026-3274168 

Naam directeur  Roswitha Goldsmid 

e-mail directeur  Roswitha.goldsmid@floresonderwijs.nl 

Naam locatieleiding        

Naam ib-er  Marike Broesder/Annemiek Baars-van der Leer 

Aantal groepen per 1/10  8 

Aantal leerlingen per 1/10  208 

Subregio  Arnhem-Zuid- Rijkerswoerd 



Basisondersteuning 
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Waarde en trots 

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

gekenmerkt wordt. 

Vreedzame school: programma sociale competentie, waarin leerlingen zich gehoord en gezien 

voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten 

op te lossen. 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor 

de verschillen tussen mensen. 

Onze school kenmerkt zich door veel structuur. Er is een goed pedagogisch klimaat.  

 

Professionele Leer Gemeenschap (PLG): elke dag samen een beetje beter worden door als leraar 

te leren van en met je collega’s, ondersteund door de directeur en Ib-ers. Als team zijn we 

proactief, zijn altijd op zoek naar wat beter kan. We blijven ons ontwikkelen: rekenen (EDI), 

Leerteams, beredeneerd aanbod groep 1 en 2 zijn dit schooljaar de speerpunten.  

De Intern Begeleider is een bron van kennis en ervaring, die met de leerkrachten meedenkt en op 

het gebied van de zorg de spil is in de school.  

 

ICT: Wij willen de kinderen vaardigheden en tools leren die hen kunnen helpen bij een snel 

veranderende maatschappij. Daarom leren wij de kinderen onder andere om  te gaan met de 

verschillende vormen  van ICT.   

 



Specifieke kennis en kunde 
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Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 

medewer

kers 

Specifieke deskundigheid   Opleiding  Werkervaring 

2  IB-er  ja  ja 

1  rekencoördinator  ja  ja 

2  ICT specialisten / google guides  ja  ja 

1  specialist meerbegaafdheid  ja  ja 

1  sociale veiligheidscoördinator  ja  ja 

1  onderwijsassistent  ja  ja 

Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar  

2020 – 2021 ingezet? 

De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg binnen de school, begeleiden en coachen de 

leerkrachten. 

 

De rekencoördinator gaat samen met een externe specialist het invoeringstraject van de nieuwe 

methode Getal en Ruimte junior begeleiden. Dit houdt in: Studiedagen voorbereiden, 

groepsbezoeken afleggen, feedback geven, rekenplan opstellen en opbrengsten analyseren. 

 

Ten aanzien van meerbegaafdheid is er wekelijks een plusgroep voor de onder-, midden- en 

bovenbouw. Verder is de werkgroep meerbegaafdheid bezig met het aanscherpen van de 

begeleiding van de kinderen die meer aankunnen in de groep.  

 

De sociale veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en borgen van het sociaal 

veiligheidsplan van het Klinket. 

 

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht waar nodig en wordt ingehuurd vanuit TussenThuis. 

 



Extra ondersteuning   
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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?  

Externe instanties, zoals Rigtering, Bureau Focus, 

Marant, GGD, wijkteam etc.  

incidenteel en op verzoek van school of 

ouders 

Fysiotherapeut: Sylvia Veenvliet van FysioDynamiek is 

aan de school verbonden voor de behandeling van 

leerlingen met en fysiotherapeutische hulpvraag. 

Iedere vrijdag heeft Sylvia praktijk in de 

school. Ouders vragen de fysiotherapie aan, 

soms op advies van de leerkracht. Sylvia 

communiceert (na toestemming van ouders) 

met school over de vorderingen van de 

behandeling. 

Logopediepraktijk Rijkerswoerd  Praktijk zit naast de school. Ouders vragen 

de logopedie aan, soms op advies van de 

leerkracht. Logopediepraktijk Rijkerswoerd 

communiceert (na toestemming van ouders) 

met school over de vorderingen van de 

behandeling. 

Wijkcoach Madelon  is als wijkcoach verbonden aan 

de school. 

De aanmelding gaat via ouders/verzorgers, 

school of zorgteam. 

Tweewekelijks is er overleg tussen 

wijkcoach en intern begeleiders om de 

lijnen tussen school en de wijk kort te 

houden. 

Invoering Getal en Ruimte junior door Ellen Schutte  Traint en coacht het team bij de invoering 

van deze methode. 

Coaching Claudia Beekman  Coacht de leerkrachten van de onderbouw 

bij het samenstellen van het beredeneerd 

aanbod. 

RT-er Annette van Zeben (RTAZ)  Begeleidt op verzoek van leerkrachten en 

Ib-ers individuele leerlingen met een 

didactische hulpvraag. 

Dorette van Deelen  Rots- en watertraining in groep 5. 

Ambulant begeleider cluster 2  De leerlingen en de leerkracht worden 

begeleid door de ambulant begeleider van 

Kentalis. 



Grenzen en mogelijkheden   

 

 

 

 

Ambities  
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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: 

Deze grenzen willen we stellen, omdat we sommige kinderen tekort zouden doen, doordat we in 

sommige gevallen niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben. 

Het uitgangspunt is dat de extra ondersteuning voor leerlingen binnen de school in de groep wordt 

uitgevoerd door de leerkracht. Verder zal extra ondersteuning van buitenaf gezocht worden voor 

specifieke problemen. Niet alle ondersteuning die kinderen nodig hebben kan de school bieden.  

 

Het gaat dan om kinderen die:  

-dusdanige gedragsmatige problemen hebben, dat de veiligheid en/of de ontwikkeling van 

henzelf, van andere kinderen of personeel in het geding komt;  

-specifiek medisch handelen van de leerkracht nodig hebben en waar de leerkrachten niet de 

kennis, vaardigheden en/of tijd voor hebben;  

-gedurende de hele dag veel (lichamelijke) verzorging nodig hebben; 

-die op meerdere vakgebieden een eigen ontwikkelingslijn volgen. 

-een ‘ernstige’ taalstoornis hebben.  

 

Daarnaast kan het ook zijn dat de samenstelling van de groep zodanig complex is (didactisch, 

sociaal emotioneel of lichamelijk), dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet in 

een bepaalde groep opgevangen kan worden. In een dergelijk geval kan de school besluiten om de 

leerling niet aan te nemen. Soms willen ouders wanneer hun kind op het SBAO of SO zit, dat 

hij/zij teruggeplaatst wordt op een reguliere basisschool. De school vraagt ouders zich enkel aan 

te melden, wanneer het SBAO of SO positief adviseert t.a.v. de terugplaatsing. 

 

 

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)  Basisondersteuning: 

-Versterken van de basisondersteuning in de groepen, zodat 

leerkrachten zich competenter voelen om hulp binnen de groep op 

te pakken en externe hulp minder vaak ingezet hoeft te worden. 

-Invoeringstraject Getal en Ruimte Junior (Ellen Schutten) met als 

subdoel het verbeteren van de rekenresultaten dmv 

informatiebijeenkomsten, groepsbezoeken en feedbackgesprekken. 



 

9 
Schoolondersteuningsprofiel  SWV PassendWijs – september 2020 

-De leerkrachten zijn tijdens de leerteam bijeenkomsten samen 

bezig met het ontwikkelen van een professionele cultuur waarin 

altijd de resultaten van leerlingen centraal staan. 
-Borgen en opfrissen vreedzame school 

 

Specifieke kennis en kunde: 

-De rekencoördinator schrijft in samenwerking met de 

rekenwerkgroep een nieuw rekenplan passend bij de nieuwe 

rekenmethode. 

-Ontwikkelen van onderwijsplannen en kwaliteitskaarten voor de 

vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling, vreedzame 

school en kwaliteitszorg door de verschillende werkgroepen. 

 

Externe ondersteuning:  
-in overleg met de IB-er kritisch de inzet van externen afwegen. 

Lange termijn (max. 4 

jaar) 

-verhogen van de opbrengsten passend bij de schoolweging 

 

-het team meer verantwoordelijkheid geven over onderwijsinhoud 

en opbrengsten ( werken in leerteam) 

 

-Verbeteren en verstevigen van de onderwijskwaliteit en 

kwaliteitszorg (doorgaande lijn Edi, leerkrachtvaardigheden, 

leerlingenzorg, ouders als partner, implementatie vernieuwde 

Vreedzame school) 

 

-aanstellen van een rekenspecialist die verantwoordelijk is voor 

het rekenonderwijs, innovaties, doorgaande lijn, opbrengsten. 

 

-aanstellen van gedragsspecialist, die verantwoordelijk is voor het 

veiligheidsplan, pestprotocol  en de borging van De Vreedzame 

school. 

 

 


