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Voorwoord

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool, de Arnhemse Montessorischool.

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 2019-2020 wordt de meting van de

basisondersteuning (instrument van dhr. B. Stam) van het schooljaar 2018-2019 gebruikt. De

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

Schooljaar 2020-2021

School Arnhemse Montessorischool

Locatie *      

Brinnummer 04ML00

Bestuursnummer      

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 100%  0.0 leerlingen

Adres Nic. Maesstraat  6 6814 LB Arnhem

Telefoon 026 4427025

Naam directeur Atty van Enk

e-mail directeur a.vanenk@floresonderwijs.nl

Naam locatieleiding      

Naam kwaliteitscoördinator Marijke Roos

Aantal groepen per 1/10 14

Aantal leerlingen per 1/10 2021 376

Subregio      

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

Basisondersteuning

Waarde en trots

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

gekenmerkt wordt.

De Arnhemse Montessorischool is een Neutraal Bijzondere School. De school staat
open voor kinderen en ouders van alle gezindten, en gaat uit van de gelijkwaardigheid
van alle levens- en maatschappij beschouwingen.

Wij laten ons inspireren en leiden door het gedachtegoed van Maria Montessori.

Ieder mens is geboren om vrij te zijn. Dat houdt in een fundamentele eerbied voor ieder
mens in het besef dat het belang van de een onmiddellijk raakt aan het belang van de
ander. Mensen maken deel uit van een geheel: de kosmos. Ieder mens heeft –bewust en
onbewust– een taak en een verantwoordelijkheid in de wereld. Mensen leren van en aan
elkaar en hun omgeving en zijn afhankelijk van elkaar en hun omgeving.
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Als school stellen wij ons ten doel kinderen zichzelf en elkaar leren begrijpen en
respecteren, en uitgroeien tot vrije, verantwoordelijke en zelfstandige mensen.
De Arnhemse Montessori gelooft dat leerlingen zich ontwikkelen in de driehoek ouders,
school en leerling en hecht dan ook veel waarde aan een goed overleg binnen deze
driehoek.
Dit onderwijs willen wij ook bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Wanneer een leerling zich bij onze school aanmeldt met een dergelijke behoefte wordt
altijd onderzocht of de school tegemoet kan komen aan deze ondersteuningsbehoefte of
wat de school nodig heeft om in  deze behoefte te kunnen voorzien.
In een enkel geval kan het zo zijn dat de school onvoldoende in staat is de extra
ondersteuningsbehoefte te bieden, met ouders wordt dan gezocht naar de best passende
plek voor hun kind.

Het pedagogisch klimaat op de school wordt door ouders en leerlingen hoog
gewaardeerd, in de laatste enquête scoorde de school hier respectievelijk 7.9 en 8.2 op.
De school kenmerkt zich tevens door goed georganiseerde leerlingenzorg, dit is zowel
zorg op klasniveau, op schoolniveau en buiten de schooldeuren.
De school heeft een remedial teacher voor zorg voor leerlingen die nog extra uitleg en
ondersteuning nodig hebben maar heeft ook 1 leerkracht die formatie heeft om te werken
met kinderen die meer-, of hoogbegaafd zijn. Voor onze school is en een beleid opgesteld
voor de meer-, en hoogbegaafde leerlingen. Voor de leerlingen die naast meer- en
hoogbegaafdheid nog extra ondersteuning nodig hebben is er, in samenwerking met de 4
wijkscholen: Arnhemse Montessorischool, Heijenoordschool, ‘t Panorama en de  Pieter
Brueghelschool, dit jaar een pilot gestart waarin 2 keer per week lessen voor deze groep
kinderen wordt verzorgd. De lessen vinden plaats op de Pieter Brueghelschool en zijn op
de woensdag voor leerlingen van groep 3 t/m 5 en op de vrijdag voor leerlingen van
groep 6 t/m 8. Daarnaast heeft de school een netwerk aan externe remedial teachers en
een orthopedagoog  die kunnen worden ingezet wanneer een leerling in aanmerking
komt voor aanvullende formatie vanuit de brede zorgmiddelen of voor een arrangement
wat gericht is op het versterken van leerkrachtvaardigheden. Door de effectieve inzet van
de zorgmiddelen en de specifieke zorg die wij als school bieden, is ons
verwijzingspercentage naar andere vormen van onderwijs laag. Hier zijn wij als school/
team trots op.
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Specifieke kennis en kunde

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van:

Aantal

mede-

werkers

Specifieke deskundigheid Opleiding Werkervaring

29            

Montessori Bekwaam 17 22

Autisme 1 8

Structuurproblemen, taakaanpak, werkhouding 2 26

Structuur/gedragsproblemen 2 16

Gedragsspecialist 1 1

Dyslexie, master Sen met lees specialisatie 2 26

Rekenspecialist 1 1

Werken met Textaid 1 2

Hoogbegaafdheid 1 27

Leerlingen met syndroom van Down - 2

Coachen en begeleiden 2 2

Nederlands als tweede taal 1 12

Omgaan met kinderen met een voedselallergie - 8

Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2022-2023 ingezet?

De kennis van de diverse collega’s wordt op verschillende manieren ingezet. Direct binnen de

groepen, in het werken met kleine groepjes leerlingen, bij individuele leerlingen en in

kennisoverdracht naar het overige team. Wanneer een leerkracht nieuw is op onze school en nog

geen Montessori bevoegdheid heeft, krijgt deze een buddy leerkracht/ coach toegewezen.
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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?

Engelse les voor de bb door native speaker

- aanbod voor midden-, en bovenbouw op het

gebied van hoogbegaafdheid en “Leren

leren”.

- Extra aanbod “dubbel bijzondere” leerlingen,

leerling die naast HB aanbod, iets extra’s

nodig hebben

- NPO financiering.

1 x per week 30 minuten per groep door

native speaker.

0,3 FTE  dit schooljaar  (externe RT-er,

gecoördineerd door KC-er)

2x per week 1 ochtend, in samenwerking

met de 4 wijkscholen

Elke groep 1 dag per week extra leerkracht,

inzet op het gebied van spelling, rekenen en

meer-, en hoogbegaafdheid.

Voor de OB is dit een leerkracht die 1,5 dag

werkt met kleine groepjes of individuele

leerlingen op het gebied van taal, rekenen

en motoriek.

Zware ondersteuningsmiddelen:

Individueel bepaald welke leerlingen dit in welke

mate nodig hebben in overleg met

schoolcontactpersoon/zorgteam.

Het totale zorgbudget wordt hiervoor ingezet

conform begroting.

Externe RT-er, coach of orthopedagoog

(gecoördineerd door KC -er).

Grenzen en mogelijkheden

Grenzen en mogelijkheden

We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen onderwijs

willen bieden, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen

staan hieronder specifiek aangegeven:
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De Arnhemse Montessorischool kenmerkt zich als een school waar voor ieder kind gekeken wordt

wat de mogelijkheden zijn om dit specifieke kind, met zijn of haar specifieke behoeftes op te

vangen. De school is door de vormgeving van het gebouw en de buitenomgeving, er zijn veel

niveauverschillen binnen en buiten het gebouw,  niet zonder aanpassingen geschikt voor

leerlingen in een rolstoel. Wanneer een leerling met een specifieke hulpvraag bij onze school

wordt aangemeld wordt er altijd onderzocht of de school tegemoet kan komen aan deze

hulpvraag. Dit onderzoek behelst niet alleen wat de leerling nodig heeft maar ook of de school in

staat is de leerling te bieden wat hij/zij nodig heeft. Een onderdeel hiervan is altijd of de zorg

die de leerling nodig heeft het belang van andere leerlingen in de groep niet schaadt.

Voorbeelden hiervan zijn: het waarborgen van de veiligheid van andere leerlingen en de

hoeveelheid zorgleerlingen die de school op dat moment in die specifieke groep heeft. Ook wordt

er gekeken of de school de zorg ook daadwerkelijk voor de gehele schoolcarrière kan bieden. In

overleg met Passend Wijs wordt er indien nodig, extra zorg voor de leerling ingekocht. Wanneer

ondanks alle voorbereiding na enige tijd toch blijkt dat onze school niet de beste plek is voor

deze leerling, wordt er samen met ouders en specialisten van Passend Wijs naar een andere beter

passende plek gezocht. Deze plek kan een andere school in de wijk zijn, een andere school

binnen Flores of het S(B)O.

Daarnaast hanteert de school een maximale groepsgrootte van 30/ 31 leerlingen.

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) Vanuit de indicatoren Basisondersteuning van Passendwijs stellen wij

een aantal indicatoren centraal:

Indicator 2:

De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van kinderen.

Binnen alle groepen is er voldoende aanbod voor de meerbegaafde

leerlingen. Voor deze leerlingen is het streven naar een 3F

uitstroomniveau te komen.

Indicator 1:

Leerlingen ontwikkelen in een veilige omgeving

Het team  heeft de schoolregels geëvalueerd en is gekomen tot een

kleiner aantal “Gouden Regels”. Deze regels worden in een cyclus

van 6 weken behandeld en geëvalueerd.

Er is voor leerlingen, leerkrachten en ouders voldoende helderheid

welk gedrag wij op onze school wensen.

Indicator 5:

Het personeel werkt continu aan de handelingsbekwaamheid en

competenties.

Specifieke kennis en kunde:

De school werkt sinds afgelopen schooljaar als een professionele

leergemeenschap (PLG). Hiertoe werkt de school met leerteams.
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Deze leerteams zijn per bouw geformeerd en komen regelmatig bij

elkaar om onderwijsinhoudelijke zaken met elkaar te bespreken

(bijv. automatiseren/ spelling/ implementatie van nieuwe

methoden).  De verbindende schakel tussen de leerteams is de

kwaliteitscoördinator. Hiertoe vergadert deze incidenteel mee met

de diverse leerteams, maar ook hebben de KC-er en de

procesbegeleiders regelmatig samen overleg ( 6 keer per jaar) . Er

wordt naar gestreefd de aanwezige kennis in het team te delen. (

rekenspecialist, gedragsspecialist)

Indicator 4:

Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.

Extra ondersteuning:

Het team is heel blij met de inzet van de NPO gelden waardoor er

voor elke klas 1 dag in de week een vaste extra leerkracht is.

Daarnaast beschikt de school over een ervaren remedial teacher, een

specialist op het gebied van hoogbegaafdheid en kan zij op afroep

een beroep doen op een orthopedagoog.

Lange termijn (max. 4 jaar) De basisondersteuning:

Binnen de basisondersteuning moeten de methoden voor taal,

spelling en rekenen volledig ondersteund worden door de

Montessorimaterialen en ieder moet zich dit eigen hebben gemaakt.

De huidige werkwijze voor rekenen wordt geëvalueerd en aangepast

aan de wensen van het team.

Op het gebied van taal komen er nog steeds nieuwe innovatieve

lessen bij.

Voor het technisch lezen is gekozen voor de nieuwste versie van VLL,

deze methode is in het schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd.

OP het gebied van kosmisch onderwijs en opvoeding wordt er in het

schooljaar 2022- 2023 de nieuw verkozen werkwijze van daVinci

ingevoerd.

Specifieke Kennis en kunde:

De school heeft een gedragsspecialist en een rekenspecialist. Op het

gebied van taal is er nog geen specialist,

Binnen de diverse bouw geledingen zal gezocht moeten worden naar

teamleden die zich hiervoor willen scholen.

Extra ondersteuning:

De specialisten dragen hun kennis over aan de rest van het team. De

externe ondersteuning blijft planmatig ingezet.
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