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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het School Ondersteunings Profiel (SOP)
geven we het Samenwerkingsverband (SWV) en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de
basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de
mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 30849

Bevoegd gezag Stg. v. Chr. Bas.onderw. op Ref. Grondslag voor Katwijk
eo

Algemeen Directeur J.W. de Leeuw

E-mail bw.deleeuw@cooperatiezwn.nl

Gegevens van de school

Brin nummer 23EN

Naam school: Voetiusschool

Directeur J. Berghout

Adres + nr: Louise de Colignylaan

Postcode + plaats: 2224 VT KATWIJK ZH

E-mail directie@dsgvoetiusschool.nl

Telefoonnummer 0714016729

Website dsgvoetiusschool.nl

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Berséba

3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Wij werken handelingsgericht en preventief.
Wij hebben een goede pedagogische aanpak
Onze school voorziet  in medische en fysieke
onderwijsbehoeften.
Wij maken tijdig gebruik van externe expertise.
Onze school heeft een goed zicht op
taalontwikkeling, dyslexie en dyscalculie.
Wij geven extra ondersteuning aan leerlingen die
dit nodig hebben.

Visie en ambitie. We willen aanhaken bij
experimenten binnen Berséba.
Door het SOP jaarlijks  te actualiseren kan
bewuster en gerichter ingezet worden op de
ontwikkeling van passend onderwijs.

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Nauwere samenwerking met MBO en HBO biedt
mogelijkheden.
Pedagogische onderwijsassistent inzetten bij
gedragsproblematiek.
Coaching van leerkrachten bij het realiseren van
een positief groepsklimaat.

De personeelsschaarste belemmert ons om de
kwaliteit van ons onderwijs en van onze
leerlingondersteuning op peil te houden.
Door de ontwikkeling richting inclusief onderwijs
kunnen de eindresultaten onder druk komen te
staan.
Door COVID-19 zijn er bij veel leerlingen
leervertragingen opgetreden.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: visie en ambitie 3,71

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: organisatie 4

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: ondersteuningsstructuur 3,75

SWOT A - november 2018 - Het Samenwerkingsverband 4

SWOT A - november 2018 - Kansen: visie en ambitie 2,5

SWOT A - november 2018 - Kansen: organisatie 2,25

SWOT A - november 2018 - Kansen: ondersteuningsstructuur 3

SWOT A - november 2018 - Bedreigingen 2,44

Vragenlijst basisondersteuning - Medische en fysieke onderwijsbehoeften 4

Vragenlijst basisondersteuning - Ketenpartners 3,56

Vragenlijst basisondersteuning - (Extra) Ondersteuning 3,75

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: visie en ambitie 3,71

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: organisatie 4

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: ondersteuningsstructuur 3,75

SWOT A - november 2018 - Het Samenwerkingsverband 4

SWOT A - november 2018 - Kansen: visie en ambitie 2,5

SWOT A - november 2018 - Kansen: organisatie 2,25

SWOT A - november 2018 - Kansen: ondersteuningsstructuur 3

SWOT A - november 2018 - Bedreigingen 2,44

Vragenlijst basisondersteuning - Handelingsgericht en preventief werken 3,56

3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

Ambities

1. Ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school in relatie met het toepassen van het expliciete directe
instructiemodel.

2. Verdere implementatie van het compacten en verrijken van de lesstof voor (hoog) begaafde leerlingen.

3. Leraren gaan meer met elkaar samenwerken en komen vaker bij elkaar in de klassen (collegiale consultatie)
zodat men kan delen in expertise en de professionele feedbackcultuur wordt bevorderd.

4. Het verder uitbouwen en actualiseren van de borgingsdocumenten voor rekenen, begrijpend lezen en taal.

4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

We bieden reformatorisch basisonderwijs, gebaseerd op Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren van Enigheid,
zoals door de ouders beloofd bij de bevestiging van hun huwelijk en bij de Heilige Doop van hun kind(eren). We doen
dit vanuit een hartelijke verbondenheid en met liefde voor de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. We laten dit
als identificatiefiguren in woord en daad blijken, waarbij we ons bewust zijn van dit voorrecht en deze
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verantwoordelijkheid. De kinderen zijn met ons op weg en reis naar de eeuwigheid en verkeren in een levensfase
waarin ze ontvankelijk zijn, gevormd kunnen worden en zich vanuit een beschermde en veilige omgeving kunnen en
moeten voorbereiden op een plek in de maatschappij en hun ontmoeting met de Heere.

Op basis van onze kernopdracht is onze gezamenlijke ambitie: ‘De zorg van het kind is onze zorg’. Vanuit deze
ambitie staan ons de volgende, richtinggevende idealen na:

1. We vormen onze leerlingen uit het geloof, naar Gods Woord, tot Gods eer, tot heil van Christus' gemeente en tot
algemeen welzijn.

2. We zorgen ervoor dat alle kinderen graag naar school gaan en een goede omgang hebben met elkaar.

3. We geven goed onderwijs en stemmen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

4. We betrekken de ouders optimaal bij de ontwikkeling van hun kind(eren).

5. We werken en leren op een veilige en professionele wijze samen als team.

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep (A), een groepje met betere kinderen (B) en een groepje met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben (taal en/of rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of
werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (E). De extra ondersteuning
geven we met name aan de leerlingen in de C-groep en de leerlingen met een eigen leerlijn of arrangement. De extra
ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan RT
ingeschakeld worden. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de leerling wordt de RT in of buiten de groep
gegeven.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

SWOT A - november 2018 - Sterkten en Zwakten van onze situatie: kwaliteitszorg 3

5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Onze school heeft een vragenlijst gescoord waarvan de uitslagen verhelderen in welke mate de school
basisondersteuning kan geven. Voor het gedetailleerde rapport verwijzen we naar een bijlage.

Beoordeling

Wij meten de basisondersteuning die onze school geeft 1 x per twee jaar met directie en team.

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst basisondersteuning - Handelingsgericht en preventief werken 3,56

Vragenlijst basisondersteuning - Pedagogische aanpak 3,5

Vragenlijst basisondersteuning - Taalontwikkeling, Dyslexie en Dyscalculie 3,67

Vragenlijst basisondersteuning - Intelligentie 3,33

Vragenlijst basisondersteuning - Medische en fysieke onderwijsbehoeften 4

Vragenlijst basisondersteuning - Ketenpartners 3,56

Vragenlijst basisondersteuning - (Extra) Ondersteuning 3,75

Actiepunt Prioriteit

Intelligentie: Verdere implementatie van het compacten en verrijken van de lesstof voor
(hoog)begaafde leerlingen.

hoog
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6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert goed onderwijs en debasiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook
veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Het onderwijs wordt gegeven in een mooi gebouw, waarin een vaste
structuur heerst en waar rust en regelmaat terug te zien zijn in de dagelijkse
praktijk van alle dag.

Het inspectierapport van 2018 geeft aan dat er bij ons op school een prettig
pedagogisch klimaat heerst; De kleinschalige structuur van de school en de
korte lijnen tussen alle betrokkenen in en om de school dragen bij aan een
vertrouwde en veilige sfeer.

Wij hebben de leerlingen zeer goed in beeld. Een uitgebreide zorgstructuur
is van oudsher een kwaliteit van de school. De school heeft goed zicht op
haar leerlingen, dankzij een uitgebreid en zorgvuldig beheerd
leerlingvolgsysteem. Zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling wordt
nauwgezet gevolgd, geanalyseerd en gedocumenteerd in samenspraak
tussen de intern begeleider en de leraren.

Op onze school werken we handelingsgericht. Dit houdt in dat we focussen
op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen en dat we
constant zoeken naar een goede wisselwerking tussen het kind en zijn
omgeving (groep, leerkracht, school, ouders).

7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. Opvallend is dat de kenmerken en ondersteuningsbehoeften zeer
divers zijn. Zo hebben we leerlingen met een eigen leerlijn, met specifieke gedragsvraagstukken, met visuele
ondersteuningsbehoeften, met taalachterstanden en langdurige ziekten. Al deze leerlingen behoeven extra
onderwijsondersteuning.

8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Gisbertus Voetiusschool

Ondersteunings Profiel 2019-2020 7



Gegevens afkomstig uit ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2019

Leerjaar N= 0 0,3 1,2 % gewogen leerlingen

1 12 7 1 0 8%

2 31 30 0 1 3%

3 20 19 1 0 5%

4 23 21 1 0 4%

5 23 21 0 1 4%

6 23 23 0 0 0%

7 19 18 1 0 5%

8 23 20 2 1 13%

Totaal 174 159 6 3 5%

8.2 De doorstroom

Bron: ParnasSys | Ultimview

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21

% Kleutergroepverlenging 1,1% 0% 0,6% 0% 0,6%

% Doublures leerjaar 3-8 1,1% 0,6% 0% 0,6% 1,2%

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 0% 0% 0% 0,6% 0,6%

% Versnellers 0% 0% 0% 1,2% 1,2%

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0% 0% 0% 0% 0%

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0% 1,2% 0% 0% 1,2%

Uitstroom naar BAO 0% 0% 0% 0% 1,2%

Uitstroom naar SO 0,6% 0% 0% 0,6% 0%

Terugplaatsing vanuit SBO 0% 0% 0% 0,6% 0%

Terugplaatsing vanuit SO 0% 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen met een arrangement 1 1 3 3  4

Doorstroom
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Doorstroom

Norm '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen leerjaar 3 25 20 22 20

Aantal kleutergroepverlenging 2 0 1 1

% Kleutergroepverlenging 12% 8% 0% 4,5% 5%

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 145 128 135 131

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 1 0 0

% Doublures leerjaar 3-8 0% 0,8% 0% 0%

% Doublures leerjaar 3-8 
Gemiddelde van 2 schooljaren

3% 0% 0,37% 0,38% 0%

Aantal versnellers 0 0 0 0

% Versnellers 0% 0% 0% 0%

Aantal leerlingen 182 167 178 174

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 4 3 4 3

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 5% 2,2% 1,8% 2,2% 1,7%

Aantal leerlingen met een arrangement 3 3 3 3

8.3 Verwijzingen

In de afgelopen vier jaar zijn er drie leerlingen doorverwezen naar Speciaal Onderwijs-cluster 4 en één naar Speciaal
Basis Onderwijs.

Uitstroom

Reden van uitschrijving '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op
school

182 167 178 174

Uitstroom Voortgezet (speciaal)
onderwijs

35 15 26 23

Zij-uitstroom Andere basisschool 0 0 0 1

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs 0 0 1 1

Zij-uitstroom Verhuizing 0 0 0 1

TOTAAL 35 15 27 26

Uitstroom per leerjaar in schooljaar 2019 / 2020

Reden van uitschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8

Uitstroom Voortgezet (speciaal) onderwijs - - - - - - - 23

Zij-uitstroom Andere basisschool - 1 - - - - - -

Zij-uitstroom Speciaal basisonderwijs - 1 - - - - - -

Zij-uitstroom Verhuizing - - - - 1 - - -

TOTAAL 0 2 0 0 1 0 0 23
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8.4 Terugplaatsingen

in het schooljaar 2019/2020 is er 1 leerling teruggeplaatst vanuit het Speciaal Onderwijs-Cluster 2.

Instroom

School van herkomst '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op school 182 167 178 174

Instroom 25 26 22 19

Zij-instroom BAO 1 0 3 3

TOTAAL 26 26 25 22

Instroom per leerjaar in schooljaar 2019 / 2020

School van herkomst 0 1 2 3 4 5

Instroom - 19 - - - -

Zij-instroom BAO - 1 - - 1 1

TOTAAL 0 20 0 0 1 1

8.5 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen

Bron: ParnasSys | Ultimview

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Percentage gewogen leerlingen 8% 7% - -

Eindtoets Centrale eindtoets PO Centrale eindtoets PO - -

Score 541,9 538,9 - -

Ondergrens 534 534,2 - -

Percentage min 1F lezen 100% 100% - -

Percentage min 1F taalverzorging 100% 100% - -

Percentage min 1F rekenen 100% 100% - -
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  boven de ondergrens  onder de ondergrens

'17-'18 '18-'19 '19-'20

Schoolweging (gem. 3 schooljaren) 31,3 31,3 31,2

Schoolwegingscategorie 31-32 31-32 31-32

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Centrale
eindtoets PO

(t/m 2019)

Aantal leerlingen 15 / 15 26 / 26 0 / 0

Aantal leerlingen ontheffing 0 0 0

Score 538,9 540,5 0

Percentage ten minste 1F

1F Lezen 100% 100% -

1F Taalverzorging 100% 100% -

1F Rekenen 100% 100% -

Percentage 1S/2F

2F Lezen 80% 84,6% -

2F Taalverzorging 60% 84,6% -

1S Rekenen 66,7% 65,4% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F - gem. van 3 jaar 100% 100%

1S/2F - gem. van 3 jaar 78,5% 74,8%

9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

De school is volledig rolstoeltoegankelijk.

De school beschikt over een rustruimte/time-out ruimte.

De school is vanuit extra ontvangen middelen bereid binnen de budgettaire mogelijkheden aangepast meubilair aan
te schaffen.

De groepen 1 - 2 maken voor bewegingsonderwijs gebruik van een speellokaal binnen de school. 

De groepen 3 – 8 maken voor bewegingsonderwijs gebruik van de gymzaal van de gemeente, binnen loopafstand van
de school.

9.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

*Remedial Teaching: Kinderen die onvoldoende baat hebben bij de hulp in de klas, passend en efficiënt RT
programma buiten de klas volgen. Dit wordt gegeven de O.A. Het gaat bijvoorbeeld om:

- Preteaching voor spelling

- Taal in blokjes voor spelling

- Spelbegeleiding 

- Begeleiding van leerlingen met taal/spraakproblematiek
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- Leesbegeleiding: Connect Vloeiend, Pravoo, Bouw!, Leespraat

- Preteaching rekenen

- Fijne motoriek

*Eigen leerlijn: Verschillende leerlingen bij ons op school werken met een eigen leerlijn voor taal of rekenen. Dat
betekent dat de stof van het betreffende leerjaar losgelaten wordt en er een uitstroomperspectief vastgesteld wordt.
Tussentijds kan indien nodig het uitstroomperspectief bijgesteld worden.

*Verrijkingsgroep voor (meer)begaafde kinderen: De (meer)begaafde leerlingen worden geselecteerd op basis van
observaties en de LOVS-Citotoetsen. Door deze voorziening bieden we voor meerbegaafde leerlingen voldoende
uitdaging. De verrijkingsgroep is een aanvulling op hetgeen in de reguliere groep gerealiseerd wordt door compacten
en verrijken op het gebied van rekenen en taal. Daarnaast krijgen meerbegaafde leerlingen binnen de voorziening
extra begeleiding bij vaardigheden zoals: Samenwerken, Plannen, Aandacht, Doorzettingsvermogen, Omgaan met
falen. Het bovenstaande krijgt gestalte aan de hand van vakoverstijgende opdrachten.

Organisatorische voorzieningen

'19-'20

RT 1

Plusklas 1

TOTAAL 2

10 Personeel

10.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”, externe specialisten die bij de school betrokken zijn
en er is aangegeven of de expertise beschikbaar is voor derden.

Specialisten

Omschrijving Dagen

Intern begeleider(s) 2.0 Beschikbaar

Onderwijsassistent(en) 5.0 Beschikbaar

Coördinator hoogbegaafdheid 3.0 Beschikbaar

Specialist Dyscalculie 3.0 Beschikbaar

Taalleescoördinator [taalspecialist] 3.0 Beschikbaar

Omschrijving Uren

Logopedist Beschikbaar

Ambulant begeleiding Beschikbaar

Orthopedagoog Beschikbaar

Omschrijving Percentage

Rekencoordinator [rekenspecialist] Beschikbaar

Schoolpsycholoog Beschikbaar

SoVa-trainer(s) Beschikbaar
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11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar.
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is gedeeld met de school.
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school.
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier en de identiteitsverklaring zijn ingevuld en ondertekend ingeleverd.

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 13)

12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig
hebben de volgende extra ondersteuning geven:

Onze extra ondersteuning:

Remedial teching

Onze school biedt remedial teaching aan individuele leerlingen of kleine groepjes.

Verrijkingsgroep

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen dit (naast het extra werk in de klas) in de
verrijkingsgroep.

Gedrag

We hebben ervaring met leerlingen die bijzonder gedrag vertonen zoals leerlingen met ADHD of
autisme.

Visueel beperkten

We hebben ervaring met leerlingen die een visuele beperking hebben en kunnen hierbij intensief
samenwerken met Visio of Bartiméus.

Diabetes

We hebben ervaring met leerlingen met diabetes.

Jeugdhulpverlener

Sinds 2022 krijgen we vanuit de gemeente Katwijk jeugdhulpverlening. De jeugdhulpverlener op
onze school is trajecten gestart om de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te
bevorderen.
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Opvoedondersteuning

Op onze school kunnen ouders opvoedondersteuning krijgen van de schoolbegeleider of
jeugdhulpverlener.

Time-out

Onze school beschikt over een ruimte voor leerlingen die een time-out nodig hebben.

13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen
basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning, zie paragraaf 3. 

Hierbij gaan we uit van drie essentiële criteria: dat er veiligheid is voor alle betrokkenen, ontwikkeling bij kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften en voldoende aandacht voor de andere kinderen van de groep. Daarbij is het van
belang teambreed duidelijkheid te hebben wat we wel aan kunnen en wat we niet aan kunnen, met andere woorden
wat is onze ondersteuningszwaarte. Veiligheid, ontwikkeling, welbevinden en aandacht zijn hierbij cruciaal voor het
kind en hun ouders, alsmede voor de leerkracht en medeleerlingen.   

In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs
kunnen geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. 

Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij
altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend
onderwijs geven aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen.
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers.
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben.
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14 Actiepunten 2019-2020

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Ambitie Ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school in relatie met het
toepassen van het expliciete directe instructiemodel.

hoog

Verdere implementatie van het compacten en verrijken van de lesstof
voor (hoog) begaafde leerlingen.

hoog

Leraren gaan meer met elkaar samenwerken en komen vaker bij elkaar
in de klassen (collegiale consultatie) zodat men kan delen in expertise
en de professionele feedbackcultuur wordt bevorderd.

hoog

Het verder uitbouwen en actualiseren van de borgingsdocumenten voor
rekenen, begrijpend lezen en taal.

hoog

Zelfevaluatie op
basis van het
Onderzoekskader

De leraren bieden strategieën voor denken en leren aan. gemiddeld

De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk. gemiddeld

Door het SOP jaarlijks (waar nodig) te actualiseren (samen met het
team) kan bewuster en gerichter ingezet worden op de ontwikkeling van
passend onderwijs.

gemiddeld

Zelfevaluatie
Vragenlijst
Basisondersteuning

Intelligentie: Verdere implementatie van het compacten en verrijken van
de lesstof voor (hoog)begaafde leerlingen.

hoog
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15 Meerjarenplanning 2019-2020

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Ambitie Ontwikkelen van een doorgaande lijn in de school in relatie met het toepassen van het
expliciete directe instructiemodel.

Verdere implementatie van het compacten en verrijken van de lesstof voor (hoog) begaafde
leerlingen.

Leraren gaan meer met elkaar samenwerken en komen vaker bij elkaar in de klassen
(collegiale consultatie) zodat men kan delen in expertise en de professionele feedbackcultuur
wordt bevorderd.

Het verder uitbouwen en actualiseren van de borgingsdocumenten voor rekenen, begrijpend
lezen en taal.

Zelfevaluatie
Vragenlijst
Basisondersteuning

Intelligentie: Verdere implementatie van het compacten en verrijken van de lesstof voor
(hoog)begaafde leerlingen.

Het ondersteunings profiel geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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