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Inhoudsopgave

Voorwoord

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Heijenoordschool.

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 2021-2022

School Heijenoordschool

Locatie *

Brinnummer 19NO

Bestuursnummer 45164

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 1 kind 0,3%

Adres Gentiaanstraat 25 6813ES Arnhem

Telefoon 026-4450676

Naam directeur Judith van der Hidde

e-mail directeur judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl

Naam locatieleiding n.v.t.

Naam ib-er Meta Blaauw

Aantal groepen per 01/01/2021 13

Aantal leerlingen per 01/10/2021 315

Subregio Arnhem

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

Basisondersteuning.
De Heijenoordschool is een Jenaplanschool. De vier pijlers werk, gesprek, spel en viering
staan centraal in ons onderwijs.
Binnen deze vier pijlers bieden we ons onderwijs aan.
We streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement uit ons onderwijs te halen voor alle
leerlingen.

Visie op leren
Elk kind kan alles leren!

● We gaan uit van growth mindset: inspanning en attitude bepalen het  leren.
Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen. 

● We gaan uit van betekenisvol leren in relatie tot jezelf, de ander en de wereld.
● Basiskennis en -vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexe vaardigheden te

ontwikkelen.
● Kinderen ontplooien zich in de volle breedte, cognitie, burgerschap en

persoonsvorming.

Resultaten volgen we door het afnemen van methodetoetsen (na elk hoofdstuk of blok dat
is aangeboden) en door het afnemen van onafhankelijke toetsen. Twee keer per jaar nemen
we de toetsen af van het leerlingvolgsysteem van Cito.
Na deze toetsen zijn er stamgroepanalyses. In deze gesprekken bespreken de
stamgroepleider en de intern begeleider de resultaten van de groep en de resultaten van
individuele leerlingen. Samen bekijken ze welke interventies nodig zijn om  resultaten te
krijgen die passend zijn bij de groep en/ of individuele leerling.

De teamleden volgen cursussen om hun professionaliteit te verbeteren.
Visie op professionaliteit

● Ons team is continu gericht op de ontwikkeling van het onderwijs.
● Kennis blijft up-to-date, een leven lang leren.
● Mindset en attitude van de stamgroepleider maakt het verschil.
● Onze medewerkers werken samen en leren van en met elkaar in platform (PLG).

Voor feedback heb je de andere professionals nodig. Ze geven samen vorm aan
visie op leren organiseren.

● Medewerkers voelen zich bekwaam  en vragen waar nodig ondersteuning.
● Ieder jaar evalueren we ons onderwijs. Dit om te kijken wat goed gaat, wat beter

kan en wat we niet meer gaan doen.

Visie op veranderen
● Veranderen doen we samen. Met en van elkaar leren heeft de grootste impact op de

kwaliteit van ons onderwijs.
● Nadat de toetsen uit het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen, maakt de intern

begeleider een format waarin de toetsresultaten per leerteam zijn opgenomen. In
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het leerteam worden deze resultaten bekeken. Hoe is de toets in het LT gemaakt,
hoe is de toets in “mijn” groep gemaakt.

● Aan de hand van de cruciale leerdoelen van Helder wordt bekeken welke leerdoelen
in het LT worden nagestreefd en welke doelen specifiek voor de groep worden
nagestreefd

● Na het volgende toetsmoment wordt bekeken of de cruciale doelen zijn behaald.
Waardoor is het wel gelukt, waardoor is het niet gelukt. Wat moeten we doen om
het te halen.

● In de leerlingbespreking worden de resultaten van SCOL besproken en wordt er
afgesproken welke acties er voor een kind/ groep nodig zijn om sociaal-emotioneel
goed in het leven te kunnen staan.

Algemene conclusies schooljaar ‘20-’21
● Burgerschap en sociale vorming;  Er zijn stappen gezet in een planmatig

aanbod en beleid op schoolniveau. Structurele aandacht voor groepsvorming
en ontwikkelen van sociale competentie.

o Dit jaar gaan we aan de slag met SPEL en volgen er 4 mensen de rots
en water training om zo het hele team te kunnen scholen.

● Afstemmen op onderwijsbehoeften:  de OB heeft de  keuze gemaakt om
Pravoo in te gaan zetten als instrument om de kinderen voldoende te volgen
en het aanbod beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften.

● Voor het aanbod van de zaakvakken is een een driejarige cyclus gemaakt, de
SLO doelen zijn hierbij leidend en de methode ‘Alles in één’ is ondersteunend.
Het derde jaar is ontwikkeld.

o Dit jaar wordt de leerlijn schrijven van taal geïntegreerd in het WO
onderwijs.

● Het onderwijsaanbod voor meerbegaafde kinderen heeft op beleidsniveau
vorm gekregen. We zijn dit schooljaar begonnen met een plusgroep in de
school. Hierdoor kregen de kinderen die verrijking nodig hadden één uur per
week in een peergroep onderwijs op hun niveau. Kinderen en ouders waren
erg enthousiast. Dit onderdeel nemen we zeker mee naar volgend schooljaar.

o Het effect op aanbod aan de kinderen in de stamgroep is nog
onvoldoende. Dit komt mede doordat de stamgroepleiders niet snel
genoeg signaleren en onvoldoende met ouders communiceren wat er
met de onderwijsbehoeften van kinderen wordt gedaan.  Er is een
structurele aanpak om kinderen meer te laten reflecteren op eigen
werk en resultaten. Er is een verrijkingsgroep opgericht voor
meerbegaafde kinderen. In het 2de deel van het schooljaar krijgen de
8ste jaars wiskunde.

o Vanaf de herfstvakantie 2021 start er een bovenschoolse plusgroep
met 4 scholen uit het DLK voor kinderen die onvoldoende baat hebben
bij het huidige aanbod.

● PLG vorming. We werken met leerteams om het eigenaarschap bij
stamgroepsleiders te vergroten, doelgericht werken,  samenwerking en delen
van ervaring, samen leren en ontwikkelen. We willen elke dag een beetje beter
worden.

● IKC ontwikkeling: er ligt een toekomstgericht samenwerkingsdocumenten dat
is opgesteld door de samenwerkingspartners vanuit visie en missie.
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Specifieke kennis en kunde

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van:

Aantal

mede-w

erkers

Specifieke deskundigheid Opleiding Werkervaring

13 Jenaplanonderwijs Jas/ NJPV

1 Meerbegaafdheid Master  Master SEN Seminarium

voor Orthopedagogiek module

meerbegaafdheid

2 gedragsspecialist Master Sen gedrag

HAN

3 bewegingsonderwijs post-hbo-opleiding vakleraar

bewegingsonderwijs

HAN

1 Montessori Montessori opleiding

1 Management Management opleiding

3 Specialist begeleiden Master  Master SEN Seminarium

voor Orthopedagogiek

2 Begeleiden van leerlingen Master SEN Seminarium voor

Orthopedagogiek

Specialist leren Remedial Teacher

3 Begeleiden van leerkrachten Master SEN Seminarium voor

Orthopedagogiek

Specialist begeleiden

1 Specialist jonge kind HBO +

1 Specialist Wereldoriëntatie OJW HBO +

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

● OJW specialist; uitzetten van visie en beleid, (ontwikkelen van wereldoriëntatie onderwijs)

binnen het Jenaplanonderwijs) aansturen van het ontwikkelteam.

● Gedragsspecialist; kennis delen met het team specifiek rots en watertraining

● Meerbegaafdheid. Verrijking in de groepen, Verrijkingsgroep school.  Bovenschoolse

plusgroep Denkkracht.

● Specialist Remedial Teacher; individuele begeleiding van leerlingen.

● Ondersteuner rekenen in kleine groepjes

● ondersteuner technisch lezen in kleine groepjes

● kwaliteitscoördinator:  leerkrachten ondersteunt met het geven van hun onderwijs en

specifieke hulpvragen mbt kinderen.
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●

Extra ondersteuning.

Keuzes in/ binnen 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)

zorgteam bijeenkomsten Zes keer per jaar is er een gepland zorgteam. In die

bespreking kan een leerling besproken worden

waarbij meerdere partijen aanwezig zijn om met

elkaar te bespreken welke vervolgstappen er nodig

zijn om aan de onderwijsbehoeften van een leerling

te kunnen voldoen. Daarbij aanwezig zijn de ouders,

de directeur, de kwaliteitscoördinator, de SCP, de

jeugdverpleegkundige en de wijkcoach. Andere

disciplines kunnen in overleg gevraagd worden

daarbij aanwezig te zijn.

Schoolcontactpersoon De schoolcontactpersoon sluit standaard aan bij de

Zorgteams van de school. Er zijn door het jaar heen

consultatiegesprekken gepland waarbij de

kwaliteitscoördinator en de leerkracht de SCP kunnen

consulteren. Zij ondersteunt met afgestemde

handelingsadviezen.De SCP kan indien gevraagd

observaties doen, onderzoeken afnemen met als doel

de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te

brengen en onderwijsbehoeften helder te krijgen.

Extra inzet in de groepen In alle groepen is extra inzet vanuit de zware

zorgmiddelen en de werkdrukverlagingsmiddelen om

met leerlingen individueel of in kleine groepjes te

werken om zowel kind als leerkracht te

ondersteunen. De inzet is maatwerk en gaat in

overleg met het leerteam, de kwaliteitscoördinator

en de directeur. Ook worden de gelden voor corona

achterstanden ingezet door begeleiding aan kleine

groepjes kinderen binnen en buiten de klas en onder

en na schooltijd.

arrangementen en interventies Er kunnen diverse manieren van ondersteuning

aangevraagd worden. Het varieert van kortdurende

interventies tot uitgebreide arrangementen. Er

kunnen ook groepsarrangementen aangevraagd

worden De ondersteuning wordt aangevraagd door de

kwaliteitscoördinator in overleg met de leerkracht en
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de schoolcontactpersoon. De ondersteuning is gericht

op het vergroten van de handelingsbekwaamheid van

de leerkracht. De leerkracht voert de adviezen uit. In

sommige gevallen is het mogelijk extra handen in de

klas te organiseren.

Verrijkingsgroepen één keer per week een

uur in peergroep.

3 en 4

5

6 en 7

8

Remedial Teacher met affiniteit Hoog- en

meerbegaafden onderwijs.

Achterstanden inhalen corona 3 leerkrachten,

1 leerkracht in opleiding

ieder voor een aantal dagdelen per bouw per week

Achterstanden lezen en spelling corona leerkracht

Externe verrijkingsgroep DLK Noord West externe deskundige

Keuzes in samenwerking met de organisatie

Welke keuze heeft de school gemaakt

t.a.v. de extra ondersteuning in

samenwerking met de school

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? (Denk

ook aan externe partners)

Zorg Binnen Onderwijs Via toestemming van het wijkteam kan ZBO in school

gehaald worden.

RID/ Marant Kwaliteitscoördinator coördineert de afstemming

tussen RID / Marant en leerkracht en ouders

Onderzoek en begeleiding leerlingen met dyslexie

De wijkcoach geeft akkoord op het aanvragen van

een dyslexie onderzoek. De school levert het dossier

van de leerling aan aan de behandelaar. Zij

beoordelen of de leerling in aanmerking komt voor

vergoed dyslexie onderzoek. De ouders melden zelf

aan bij een gewenste onderzoeksinstelling.

Onderzoek en begeleiding vinden plaats buiten

schooltijd. De handelingsadviezen die uit het

onderzoek van de behandelaar komen, voert de

school naar beste kunnen uit.

samenwerking met PSZ en KDV- overgang

naar PO

KC in samenwerking met leidsters PSZ en KDV

Daanen en Derksen KC coördieert

Fysiotherapie
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Karakter, Lindenhout, Bureau Rigtering, RIO

zorg, Kind en Meer, Sterrenberg, Zij aan Zij,

Dokter Bosman, Klimmendaal, Kentalis,

kindercoaching Dorette,

Aanmelding voor onderzoek wordt de ouders gedaan.

Dit kan na goedkeuring door de wijkcoach en/of op

verwijzing van de huisarts of jeugdarts. Dit kan via

school ondersteund en/of geadviseerd worden.

Onderzoek en/of behandeling vindt plaats buiten

school Er is, indien ouders daar toestemming voor

geven, samenwerking met de instanties. De school

probeert binnen de mogelijkheden de

handelingsadviezen uit te voeren.

Screening logopedie VGGM Screening is bij 5/6 jarigen op voordracht van de

leerkracht. Eventuele behandeling wordt uitgevoerd

door een particuliere praktijk. Aanmelden daarvoor

doen de ouders. 10 Schoolondersteuningsprofiel

Schooljaar 2020 2021 Jan Ligthartschool SWV

PassendWijs De school probeert binnen de

mogelijkheden de handelingsadviezen uit te voeren.

Fysiotherapie Wordt door de ouders geïnitieerd op advies van

school, huisarts of jeugdarts. De behandeling vindt

plaats buiten school.

Kies Training (voor kinderen waarvan de

ouders gescheiden zijn)

Kies Training (voor kinderen waarvan de ouders

gescheiden zijn) Indien ouders dat wensen kan hun

kind meedoen aan een Kies Training. Ouders melden

daar zelf voor aan. Het gebeurt buiten schooltijd.

Informatie is op school verkrijgbaar.

Wijkcoach De wijkcoach kan ingezet worden bij

gezinsproblematiek en of opvoedingsvragen en

geldzaken. Dit kan op advies van de school. De

ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de

wijkcoach. Structurele betrokkenheid is er via het

Zorgteam.

Spreekuur Jeugdarts/ jeugdverpleegkundige Incidenteel kunnen leerlingen aangemeld worden

voor een spreekuur. Dat kan gedaan worden door de

IB-er met toestemming van de ouders. Ouders kunnen

zelf ook contact opnemen met de VGGM voor het

maken van een afspraak.

Preventief onderzoek vanuit de VGGM Voor

leerlingen van 5-6 jarigen en voor leerlingen

van 10-11 jarigen

Structureel 1 per jaar voor alle leerlingen van die

groep.

Veilig thuis De school heeft contact met Veilig Thuis indien er

daar een zorgmelding gedaan is. De school kan ook

anoniem advies vragen over een juiste aanpak indien

er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind.
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Grenzen en mogelijkheden:

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

en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven,

zodat duidelijk is voor een ieder welke ondersteuning we wel kunnen geven en wat niet meer binnen

onze basisondersteuning past.

Ook kijken we of wij ( het team) de expertise hebben om dit kind te kunnen begeleiden.

De pedagogische, didactisch of fysieke ontwikkeling van het kind kan op school niet voldoende tot

zijn recht komen door:

● de pedagogische ontwikkeling van het kind sluit niet aan bij de ondersteuning die school kan

bieden

● de didactische ontwikkeling van het kind sluit niet aan bij de ondersteuning die school kan

bieden

● de fysieke ontwikkeling van het kind sluit niet aan bij de ondersteuning die  school kan

bieden

● de ( sociale) veiligheid en de ontwikkeling van de anderen in de groep kan niet meer

gegarandeerd worden

● de voortgang van het leerproces voor de hele groep wordt dusdanig verstoord dat het een

goede ontwikkeling van de andere kinderen in de weg staat.

● de (sociale)veiligheid en de ontwikkeling van het kind zelf kan niet meer gegarandeerd

worden

● het kind heeft medische verzorging nodig die niet geboden kan worden op een reguliere

basisschool

Mocht een kind niet langer onderwijs op onze school kunnen volgen dan zal school zich inspannen om

samen met ouders en eventuele externe partners te onderzoeken wat de beste onderwijsplek is voor

dit kind.

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:

● Het personeel stemt de onderwijstijd nog beter af op

verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

● De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van

leerlingen met specifieke  onderwijsbehoeften terug naar de

voorschoolse voorzieningen of de vorige school.

● Goede organisatie en personele kwaliteiten neerzetten t.b.v.

begeleiding van leerlingen met extra zorg.

● Rekenresultaten zijn op een hoog niveau passend bij de

uitstroom naar het VO.

● We ontwikkelen ons verder in PLG’s, leerteams en

ontwikkelteams.We vinden dat het samen werken aan en
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nadenken over onderwijs en de kwaliteit van onderwijs het

onderwijs aan kinderen ten goede komt.

● Binnen de leerteams spreken we elkaar aan en bevragen we

elkaar over het onderwijs.

● Ons onderwijs evalueren we aan de hand van de cruciale

leerdoelen. In het LT worden de resultaten van de

onafhankelijke toetsen besproken. Er wordt gekeken naar

verschillen en overeenkomsten in resultaten. Daarbij wordt

er kritisch gekeken naar leerkrachtgedrag, leerlinggedrag,

leerlijn in de methode. Waar is winst te behalen, wat doen

we andere en wat doen we niet meer.

● Dit jaar gaan we aan de slag met SPEL en volgen er 4 mensen

de rots en water training om zo het hele team te kunnen

scholen.

● Dit jaar wordt de leerlijn schrijven van taal geïntegreerd in

het WO onderwijs. Dit is onze 4de ambitie.

● Het effect op aanbod aan de kinderen in de stamgroep is nog

onvoldoende. Dit komt mede doordat de stamgroepleiders

niet snel genoeg signaleren en onvoldoende met ouders

communiceren wat er met de onderwijsbehoeften van

kinderen wordt gedaan.  Er is een structurele aanpak om

kinderen meer te laten reflecteren op eigen werk en

resultaten. Er is een verrijkingsgroep opgericht voor

meerbegaafde kinderen. In het 2de deel van het schooljaar

krijgen de 8ste jaars wiskunde.

● Vanaf de herfstvakantie 2021 start er een pilot

bovenschoolse plusgroep met 4 scholen uit het DLK voor

kinderen die onvoldoende baat hebben bij het huidige

aanbod.

Lange termijn (max. 4 jaar)

● Het personeel stemt het onderwijsaanbod  helemaal passend

af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

● Leerlijn Leren leren is gefaseerd ingevoerd.

● Passend onderwijs aan alle kinderen is ons uitgangspunt en

kunnen wij waarmaken.

● Het team vormt een goed functionerende PLG. De leerteams

werken optimaal. Er wordt onderzoek gedaan, lessen worden

voorbereid en bekeken van elkaar. We kunnen op een

professionele manier feedback geven aan elkaar. Elke dag

leren we van en met elkaar.

● Voortzetten van 4de ambitie

● Pilot bovenschoolse plusgroep omzetten in een definitief

concept indien evaluaties positief zijn.
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