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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 

Inleiding 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en  
ambities die onze school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs.  
Wij maken duidelijk wat de  school kan bieden met betrekking tot de basisondersteuning, zodat dat is 
afgesproken binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs 20.01 (Groningen). Bovendien 
wordt aangegeven wat de mogelijkheden van onze school zijn voor leerlingen met specifieke 
onderwijs-en leerbehoeften. 
 
Ons ondersteuningsbeleid is verbonden met onze visie op onderwijs . Deze visie luidt:  
 

Op de Wiekslag leren kinderen “vliegen”. Elk kind heeft zijn eigen vliegroute. Dat 
vraagt afstemming, de juiste instructie en vertrouwen. Elk kind is uniek en leert 
bij ons op zijn eigen manier zijn vleugels uit te slaan. Wat vleugels zijn voor een 
vogel, dat is taal voor een mens. We vinden taal een zaak voor alle vakken en leren de kinderen lezen 
en elkaars taal te verstaan. Op de Wiekslag mag je jezelf laten zien en horen en samen vliegen we 
naar de Toekomst. 
 

 
 

Doel en functie SOP 

Het ondersteuningsprofiel  heeft  meerdere doelen: 
- Informatief naar ouders voor de schoolkeuze van hun kind met specifieke onderwijsbehoeften 
- Intern kan het de school helpen bij het beargumenteren waarom de school wel of niet aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen 
- Sturingsinformatie  voor het samenwerkingsverband 
- Kwaliteitsdocument voor de inspectie 
 
De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het bestuur of samenwerkingsverband 
geven een beeld van het onderwijszorgcontinuüm op het niveau van het schoolbestuur en het 
samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor 
welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen (kunnen) worden ingericht. 
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Algemene gegevens van de school 

 
School:     GBS De Wiekslag 
Brin:      05SZ 
Directeur:     Mieke Folkers 
IB-er:     Anky Kruizenga en Sienie Slagter 
Schoolbestuur:    VGPO NoorderBasis 
Samenwerkingsverband:       20.01   
 
Onderwijsvisie/ Schoolconcept 
 
De GBS De Wiekslag  is een school voor Gereformeerd onderwijs.  De school staat open voor 
iedereen, die van harte en actief als christen  in het leven staat.  
Het belangrijkste kenmerk van onze school is dat op onze school gemotiveerde leerkrachten werken 
die vanuit hun christelijke identiteit aansluiten bij en oog te hebben voor de mogelijkheden en 
veelkleurigheid van elk kind. Dit betekent dat elk kind het onderwijs en de zorg krijgt die bij zijn 
talenten en mogelijkheden past en het vertrouwen krijgt om ook zelfstandig te leren. Ieder kind mag 
zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen want een kind dat zich veilig voelt heeft 
zelfvertrouwen en leert optimaal. Zo krijgen de kinderen een basis om later uit te groeien tot sterke 
volwassenen. 
 
Het team wil een  pedagogisch werkklimaat creëren , waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. 
GBS De Wiekslag laat zich kenmerken als een school waar leerlingen alle kansen worden geboden om 
hun  talenten te ontwikkelen en zich te ontplooien. Door goed aan te sluiten bij wat individuele 
leerlingen al kennen en kunnen, kan een leertraject worden uitgezet waarbij kinderen worden 
uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Dit gebeurt in de groep , in kleine groepen 
en in enkele waar dat nodig is ook  individueel. 
 
Op de school werken we in een rijke leeromgeving en  aan een plezierig sociaal klimaat waarin 
kinderen zich veilig,  vertrouwd en geborgen voelen . We werken aan het zelfvertrouwen van 
kinderen, zodat ze de uitdaging aangaan om nieuwe doelen na te streven.  We hechten veel belang 
aan:  respect voor elkaar ontwikkelen, leren samenwerken en zelfstandigheid-   en 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen leren. Dit alles onder begeleiding en al naar gelang de 
leeftijdsfase waarin een leerling zich bevindt. 
 
Kengetallen 
Kengetallen leerlingen populatie van de afgelopen schooljaren . 

1- Tabel Leerlingen aantallen  laatste drie school jaren  
2012/13: 130 leerlingen 
2013/14: 129 leerlingen 
2014/15: 132 leerlingen 
 

2- Verwachte leerlingen aantallen  (prognose  3 komende schooljaren) 
2015/16: 115 leerlingen 
2016/17: 110 leerlingen 
2017/18: 104 leerlingen 
 

3- Leerling gewichten ( Aantal leerling gewichten 0,3 en 1,2 van de laatste 3 jaren (Parnassys) 
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2012/13: 3leerlingen 
2013/14: 3leerlingen 
2014/15: 3leerlingen 

4- Aantal verwezen leerlingen  naar SBao en SO over de laatste 3 jaar  
2012/13: 1 leerling  SBao 
2013/14: 0 leerlingen 
2014/15: 1 leerling (V)SO 

5- Aantal leerlingen met onderwijsarrangement (van de afgelopen drie school jaren) 
2012/13: 3 leerlingen 
2013/14: 2 leerlingen 
2014/15: 2 leerlingen 

 
 

Basisondersteuning 

Het samenwerkingsverband  heeft uitspraken gedaan over wat onder basisondersteuning wordt 
verstaan. De basisondersteuning geeft het niveau van de ondersteuning weer, waaraan alle scholen 
in het samenwerkingsverband voldoen.  Het samenwerkingsverband heeft als richtlijn voor de 
basisondersteuning een checklist basisondersteuning voor de scholen samengesteld. Deze checklist is 
de leidraad binnen de scholen van NoorderBasis. De checklist is gebaseerd op de 13 kernkwaliteiten 
van de basisondersteuning. Zie bijlage. 
 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.  
Dit is een voorwaarde om tot leren te komen en daarom besteden we veel aandacht aan het 
onderdeel veiligheid. Dit doen we o.a. door in alle groepen te werken met de Kanjertraining. 
De Kanjertraining komt niet alleen terug in alle lessen sociale omgang, maar ook verder de 
hele schooldag door. Alle leerkrachten zijn/worden gecertificeerd om met deze methode te 
werken. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling door alle leerlingen twee keer per 
jaar te screenen m.b.v. Kanvas. Dit is een leerlingvolgsysteem om problemen vroegtijdig te 
signaleren en de nodige interventies te  kunnen plegen. Wanneer hier bijzonderheden 
uitkomen bespreken we dit met de ouders. 
 

2. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld. 
We houden de groep zolang mogelijk bij elkaar door te differentiëren in instructiebehoefte 
en onderwijsaanbod. Soms lukt het ondanks veel hulp en aanpassingen niet om een kind bij 
het groepsniveau te houden. In die uitzonderlijke gevallen, als het echt nodig blijkt te zijn, 
zetten we een leerling op een eigen leerlijn (OP). We doen dit altijd in overleg met ouders en 
onze schoolpsycholoog. Ook streven we er dan naar dat de leerling betrokkenheid met het 
groepsgebeuren houdt. We hebben op school ervaring met het opstellen van een eigen 
leerlijn. Ook maken we gebruik van de expertise van onze ambulant begeleider bij het 
opstellen van het OP. 
 

3. We hebben een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur.  
In onze ‘Handleiding Zorg’ staan onze afspraken op het gebied van ondersteuning. Hierin 
staat een stappenplan waarin de verschillende zorgniveaus binnen de school staan 
beschreven. Wanneer geven we hulp en begeleiding? Wanneer komt de IB-er in beeld? 
Wanneer betrekken we ouders? Wanneer schakelen we onze schoolpsycholoog in? Enz. 
Alle NoorderBasisscholen hebben een document ‘Handelingsgericht arrangeren’. Daarin 
staan ook alle stappen van basiszorg naar speciale zorg duidelijk beschreven. 
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4. Onze leerkrachten, ib-er en directeur werken continu aan hun handelingsbekwaamheid en 
competenties.  
In ons team werkt iedere leerkracht met een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). 
De directeur spreekt hierover tijdens functioneringsgesprekken met alle collega’s. Ook 
scholing die binnen de organisatie wordt aangeboden en overige scholing, passend bij onze 
doelen,  wordt door de directeur zoveel mogelijk gestimuleerd bij de leerkrachten.   
 

5. We hebben een multidisciplinair overleg gericht op de leerling ondersteuning.  
We onderscheiden basiszorg en extra zorg. Op het gebied van basiszorg staan de afspraken in 
onze ‘Handleiding Zorg’. Binnen onze organisatie hebben we een schoolpsycholoog die we 
om advies en onderzoek kunnen vragen. Ook zijn binnen onze organisaties ambulant 
begeleiders werkzaam die ons kunnen ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen.  
In het document ‘Handelingsgericht arrangeren’ staat de te volgen procedure wanneer het 
gaat over extra zorg of speciale zorg. 
 

6. De ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs  
We hebben verschillende commissies op school waarin ouders actief zijn: de afdelingsraad, 
de tussenschoolse opvang, en de activiteiten commissie zijn hier voorbeelden van. We 
kunnen op school niet zonder de hulp van ouders. We vinden het ook belangrijk om met 
ouders samen te werken wanneer er problemen zijn bij het leren of op gedrag matig terrein. 
Betrokkenheid van de ouders is voorwaarde om succesvolle interventies te plegen. Dat willen 
we echt samen doen en daarom houden we nauw contact met de ouders van onze 
leerlingen. 
Het schooljaar 2015-2016 gaan we oriënteren op het instellen van een leerlingenraad. 
 

7. We  hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 
We volgen onze leerlingen goed. Dit doen we niet alleen op cognitief gebied, maar ook op 
het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als instrumenten hiervoor maken we 
gebruik van observaties, het leerlingvolgsysteem van CITO en  Kanvas. Op deze manier 
signaleren we vroegtijdig leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben op zowel 
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Beide onderdelen worden minsten twee keer per 
jaar met de IB-er besproken om zo de kinderen goed te kunnen volgen en tijdig interventies 
te kunnen plegen   
 

8. We werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.  
We werken volgens de cyclus ‘handelingsgericht werken’. Uitgangspunt van ons onderwijs is 
om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de uitvoering hiervan 
werken we op 3 niveaus per jaargroep. Dit geven we vorm door te werken met 
groepsplannen voor rekenen en begrijpend lezen. In 2016-2017 gaan we ook voor spelling 
werken met een groepsplan.  
We werken met 2 periodes per schooljaar. Voor elke periode worden doelen gesteld per 
leergebied, waarbij halverwege elke periode een tussenevaluatie plaatsvindt en aan het eind 
een afrondende eindevaluatie. Op basis van de tussenevaluatie wordt het groepsplan zo 
nodig bijgesteld. 
Tijdens elke periode vindt minimaal een groepsbespreking plaats en is ook gelegenheid voor 
een leerlingbespreking in het team. Zo nodig vindt na de tussenevaluatie ook een groeps- 
en/of leerlingbespreking plaats.  
Ook evalueren we 2x per jaar onze leeropbrengsten en voeren naar aanleiding hiervan 
verbeteringen door. Leerkrachten leggen twee keer per jaar verantwoording af bij de 
directeur over de behaalde resultaten.  
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9. We  voeren beleid op het terrein van de leerling ondersteuning. 
Onze leerlingondersteuning is gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling en de 
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.  De procedure hiervan staat vermeld in onze 
‘Handleiding zorg’  
Ook hebben we 4 ochtenden per week ondersteuning voor de groepen door de inzet van een 
onderwijsassistente. 
 

10. We  werken met effectieve methoden en aanpakken. 
We werken op onze school met moderne methodes voor rekenen en taal, die voldoen aan 
alle kerndoelen en tussendoelen, die aansluiten op de CITO toetsen en doorlopende 
leerlijnen hebben. Ook afstemmen op verschillen tussen leerlingen is verwerkt in de 
methodes. Kinderen die meer aan kunnen bieden we Levelwerk aan 
 

11. We evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling ondersteuning. 
Jaarlijks evalueren we onze afspraken rondom de ondersteuning aan leerlingen. Wanneer 
een afspraak niet zinvol blijkt of er zijn vernieuwde inzichten, dan passen we onze 
‘Handleiding zorg’ of andere betreffende protocollen aan. 
 

12. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 
Aan het eind van elk schooljaar vindt een warme overdracht plaats van de leerlingen van de 
huidige leerkracht naar de leerkracht van de volgende groep. Ook worden de 
(Groeps)plannen (t/m de doelen) alvast voor het nieuwe schooljaar en de nieuwe leerkracht  
gemaakt, zodat er geen effectieve leertijd verloren gaat.  Op deze manier borgen we de 
doorgaande lijn voor onze leerlingen. 
We dragen ook onze leerlingen die naar het VO gaan over. Dit gebeurt via de zogenaamde 
Plaatsingswijzer die we doorsturen naar de betreffende scholen. De kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften dragen we persoonlijk over in een gesprek. 
 

13. We  hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. 
Dit SOP is gemaakt door IB-er en directeur en is besproken en vastgesteld in de MR en in het 
team.   

 
 
 
 

Beoordeling  inspectie 

Op 10 april 2015 heeft de inspectie Gereformeerde basisschool De Wiekslag bezocht. Het bezoek is 
afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste 
eenmaal per vier jaar te bezoeken. 
 
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op school beoordeeld met 
een beperkte set indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) 
kan beoordelen of de school op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. 
Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg 
en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Conform de uitgangspunten van het programmatisch 
handhaven is tevens standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke 
voorschriften, waaronder onderwijstijd.  
 
In hoofdstuk  2.1 staat de beoordeling: 
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Op GBS De Wiekslag is de kwaliteit van het onderwijs voor bijna alle onderzochte indicatoren op orde. 
Dit betreft met name de opbrengsten en de kwaliteitszorg. Eén onderdeel van de zorg vraagt om 
verdere ontwikkeling en is niet van voldoende kwaliteit (indicator 8.2). Onder regie van de 
schoolleider en de intern begeleiders heeft de schoolontwikkeling een kwaliteitsimpuls gekregen. Ten 
opzichte van het vorig onderzoek in 2010 heeft het schoolteam op diverse onderdelen de kwaliteit van 
het onderwijs verbeterd.’  
 
 

Ouders als partners 

Wij hechten er sterk aan dat ouders en leerlingen  actief betrokken zijn bij het onderwijs.  In de 
onderlinge contacten delen we ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de kinderen. Ouders 
worden betrokken bij de diverse stappen van de leerlingenzorg. We maken afspraken met ouders en 
kinderen (voor zover dat nodig en mogelijk is) over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk 
is. We zorgen voor een goede, warme overdracht naar de volgende groep of naar het vervolg 
onderwijs zodat de continuïteit in de ontwikkeling van de leerling gewaarborgd is. Wanneer kinderen 
extra hulp nodig hebben voor een van de cognitieve vakken of m.b.t. tot de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, dan overleggen we dit altijd met ouders. Bij het laatste onderdeel is het belangrijk dat 
schol en ouders op een lijn staan en ook op dezelfde manier te werk gaan, alleen dan kan de aanpak 
effectief zijn. 
 

Aanbod 

Om de basisondersteuning goed vorm te geven maken gebruik van de volgende methoden en 
materialen: 
 
Aanvankelijk technisch Lezen  Veilig leren lezen 
Voortgezet technisch lezen  Estafette, Speciale leesbegeleiding, Connect lezen, Ralfi (light)  

lezen 
Begrijpend lezen    Lezen in Beeld, Leesstudio, Leesstudio actueel, Werkuur 
Taal     Taal in Beeld  
Spelling  Spelling in Beeld,  Spellingsprint, Bloon, methodiek José 

Schraven, Staal  
Rekenen:     Pluspunt, Rekensprint, Maatwerk, Met sprongen vooruit 
Creatieve vakken   Muziek moet je doen, Tekenvaardig 
Geschiedenis    Brandaan 
Aardrijkskunde    Wijzer 
Natuuronderwijs   Leefwereld 
Bijbelonderwijs    Levend Water 
Engels     Hello World 
Taal en rekenen groep 1-2  Schatkist 
Meer- en hoogbegaafden  Levelwerk, diverse Plusmaterialen 
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining, Handleiding voor jezelf, Kikker be cool, 

Kinderkwaliteitenspel, Grip op de groep 
 
 



Schoolondersteuningsprofiel      

Aanpak voor gedrag: 

 Aan het begin van ieder schooljaar besteden we ín alle groepen gerichte aandacht aan 
positieve groepsvorming. We gebruiken hiervoor de methode ‘Grip op de groep’.  

 Ook  geven we structureel in alle groepen aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen door de lessen van de methode Kanjertraining. Naast deze lessen 
begeleiden we de leerlingen om de aanpak van de Kanjertraining wendbaar te maken  in de 
sociale situaties die zich voordoen op school en thuis. De Kanjertraining is bedoeld om 
kinderen sterker en meer weerbaar te maken en is erop gericht om kinderen zelf te leren 
hun problemen op te lossen. In alle klassen leren we de kinderen gedrag te vertonen waaruit 
blijkt: Respect voor God, respect voor henzelf en respect voor de ander. 
De Kanjertraining gebruiken we ook als antipestprogramma. 

 Mochten zich situaties van pesten voordoen dan maken we ook gebruik van ons pestprotocol 
en volgen de hierin aangegeven stappen.  

 We hebben  een vertrouwenspersoon aangesteld, waar de kinderen op een laagdrempelige 
manier contact mee kunnen zoeken bij  gevoel van onveiligheid.  

 
 

Dyslexie:   

We werken op onze school met een taalbeleidsplan en er is een taalcoördinator. 
 
Signalering: 

 Het signaleren van dyslexie begint al heel vroeg: bij aanmelding van een leerling wordt 
tijdens het intakegesprek met de ouders gevraagd of bij hun kind signalen van dyslexie zijn. 

 In groep 1 en 2 worden leerlingen al gescreend  

 Bij risicoleerlingen volgen we het Protocol Dyslexie en stemmen we ook de begeleiding 
daarop af. 

 Mocht er ondanks intensieve begeleiding te weinig vooruitgang zijn, dan schakelen we in 
overleg met de  ouders een externe instantie in (Molendrift of OCRN), zodat  diagnostiek en 
behandeling kan plaatsvinden. 
Graag stemmen we onze aanpak op school hierop af. 

 
Preventie, begeleiding en aanpassingen: 

 Lettermorgen: groep 2 heeft om de 14 dagen op woensdag een lettermorgen. Tijdens deze 
ochtend krijgt de groep een methodisch aanbod voor beginnende geletterdheid. Als de 
leerlingen in groep 3 komen,  kennen ze alle letters en kunnen de meeste leerlingen al lezen. 

 We volgen het aanvankelijk leesonderwijs nauwlettend en bieden bij vertraging direct 
adequate begeleiding. 

 Horizontaal lezen: elke ochtend wordt door alle leerlingen een half uur gelezen en krijgen 
leerlingen met een Cito IV of V score  extra leesbegeleiding. 

 Wanneer een leerling extra leesbegeleiding krijg, streven we naar een intensieve training van 
3 x 20 minuten per week en  communiceren we  gedurende het traject met de ouders over 
de resultaten,  begeleiding en ontwikkeling van hun kind. 

 Bij vermoeden van dyslexie is het mogelijk dat de leerlingen werken met aanpassingen, zoals 
een vergrootte tekst en meer tijd om een tekst te lezen. Ook worden andere leerlingen als 
maatje ingezet bij het lezen van teksten. Tevens zijn er digitale Cito toetsen beschikbaar.  
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Dyscalculie: 

 We werken op school met een rekenbeleidsplan en er is een rekencoördinator.   

 Ons rekenbeleidsplan is afgestemd op het  ‘Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en 
Dyscalculie’.   

 De rekencoördinator voert in 2015-2016 planmatig automatiseren in.  

 De leerkracht van groep 3 maakt veelvuldig gebruik van de vertaalcirkel als preventieve 
maatregel voor rekenproblemen.   

 We besteden structureel aandacht  aan automatisering door middel van de inzet van            
‘Racerekenen’ en de spellen van ‘Met sprongen vooruit’.  

 Wanneer we signaleren dat een kind moeite blijft houden met (onderdelen van) het rekenen, 
dan vragen we de rekencoördinator  om advies.  

 Planmatige hulp wordt ingezet door de  interventies die we uitvoeren in het groepsplan op te 
nemen. Dit wordt met de ouders besproken. Wanneer leerkracht, rekencoördinator en ib-er 
handelingsverlegen zijn wordt extern hulp gezocht bij de orthopedagoog van de school.  

 
 

Meer- en hoogbegaafdheid 

 

 Ons uitgangspunt bij het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is om leerlingen zowel 
pedagogisch als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van het 
onderwijs aan hoogbegaafden begint bij erkenning dat deze kinderen net als ieder ander kind 
recht hebben op ‘onderwijs op maat’, ook als dat betekent dat dit onderwijs afwijkt. 

 We werken met een protocol meer- en hoogbegaafdheid. We zijn schooljaar 2015-2016 
gestart met het jaarlijks structureel screenen van alle leerlingen op hoogbegaafdheid. In ons 
protocol beschrijven we het traject van signalering, diagnostiek en plan van 
aanpak/begeleiding. Hierbij werken we volgens SIDI-3.  

 We compacten de reguliere leerstof en verrijken met verdiepende stof. 

 Voor deze verrijking en verdieping hebben we materialen aangeschaft om betreffende 
leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden.  
Verder  zijn we bezig om Levelwerk voor de groepen 4 t/m 8 aan te schaffen. Momenteel is 
deze methode  al voor de groep 5 aanwezig. Elk jaar breiden we het uit met een volgende 
groep. 

 Binnen onze organisatie Noorderbasis is ook een bovenschoolse Plusklas. Kinderen die nog 
meer uitdaging nodig hebben en voor wie het goed is om gelijkgestemden te ontmoeten  is  
er de mogelijkheid om  één dagdeel per week hieraan deel te nemen.  

 Voor meer -  en hoogbegaafde leerlingen in groep 8 is er gelegenheid om deel te nemen aan 
de ‘48+ klas’ van het Gomarus College. De kinderen die aangemeld en toegelaten worden, 
mogen één  keer per 14 dagen naar het Gomarus College en krijgen daar uitdagende lessen 
en pittig huiswerk. Ook hier weer ontmoeten de kinderen gelijkgestemden, wat erg fijn voor 
ze is. 

 
 

Ondersteuningsstructuur 

 
Beschikbare deskundigheid in ons team: 
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 2 Intern begeleiders/ zorgcoördinatoren  

 Taalcoördinator  

 Rekencoördinator  

 Alle leerkrachten zijn geschoold in het afstemmen op meer- en hoogbegaafdheid. 

 Alle leerkrachten hebben de scholing voor Kanjertraining gevolgd. 

 3 leerkrachten hebben de cursus begrijpend lezen gevolgd. 

 1 leerkracht volgt momenteel de mastermodule ‘Gedrag’ 

 Leerkrachtondersteuner met opleiding als leerkracht  
 

Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 Ons schoolgebouw  is niet specifiek toegankelijk gemaakt voor leerlingen met een 
(meervoudige) handicap. Op het moment dat een dergelijke leerling wordt aangemeld, 
wordt gekeken naar eventuele aanpassingen aan het gebouw. 

 Binnen de groep kan de leerling zo nodig één op één begeleiding of begeleiding in een 
groepje  krijgen aan de instructietafel 

 De school beschikt ook over  een  aparte ruimte voor begeleiding. Deze begeleiding kan 4 
ochtenden per week gegeven worden door de onderwijsassistente. Ook kunnen leerlingen 
die dat nodig hebben hier in alle rust praten met de leerkracht. 

 Op onze school hebben we een leerplein met o.a. computers, waar kinderen zelfstandig 
kunnen werken en waar de leerkracht zicht op heeft. 

 Er is in school  ruimte voor een time-out plek 
 

Samenwerking 

GBS De Wiekslag werkt samen met alle andere scholen van onze vereniging Noorderbasis. 
Directeuren en IB-ers hebben veel contact en werken onderling samen. Ook volgen we als scholen 
gezamenlijk bij- en nascholing. Verder werken we samen met  Het Gomarus college in Groningen. 
Naar deze school voor voortgezet onderwijs stromen de meeste leerlingen van onze school uit. 
Vroegtijdig worden de kinderen van de bovenbouw doorgesproken om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen op een passende plek komen met de juiste begeleiding. 
Ook werkt de school samen met  de GGD, het Sociaal team en Veilig thuis. Wanneer er problemen 
zijn in de thuis- of opvoedsituatie  en wanneer de school vragen heeft over sociale problemen maken 
we gebruik van deze diensten.  
Verder werkt onze  school samen met alle externe instanties waar onze leerlingen hulp of 
begeleiding krijgen, zoals bijv. Interpsy, OCRN  en Molendrift. We willen graag afstemmen op de hier 
geboden aanpak. 
 
 

Ondersteuningsarrangementen: 

 Wij kunnen kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie tijdig signaleren en begeleiden. 

 Wij kunnen kinderen met rekenproblemen goed begeleiden. 

 Wij kunnen kinderen met gedragsproblemen een veilige plek en een gestructureerde 
omgeving bieden, mits de andere kinderen de aandacht kunnen blijven krijgen die zij ook 
nodig hebben. 
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 Wij kunnen kinderen met een beneden gemiddeld IQ een eigen leerlijn (OP) bieden, wanneer 
blijkt dat zij dit nodig hebben. 

 We kunnen kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn een goede plek geven en de uitdaging 
bieden die ze nodig hebben. 

 

Ambities 

 
Onze ambitie is om elk kind het onderwijs te kunnen bieden wat het nodig heeft, binnen de grenzen 
van het werken op drie niveaus en het haalbare voor de leerkracht. We streven daarbij niet naar 
inclusief onderwijs, maar willen een smalle zorgschool zijn. We doen wat nodig is om weer 
perspectief en ontwikkeling te krijgen en zullen indien nodig verwijzen. 
 
Actiepunten:  

 We willen cyclisch en doelmatig werken met een groepsplan, waarbij het borgen van de 
doorgaande lijn belangrijk is. We werken  al met groepsplannen voor het leergebied rekenen 
en willen dit in 2015-2016 uitbreiden naar taal en begrijpend lezen en in 2016-2017 naar 
spelling.  

 In 2015-2016 bekwamen we ons in het kader van handelingsgericht werken in het 
diepgaander analyseren van toetsresultaten, zodat de gekozen interventie afgestemd is op 
de aard van het probleem, de onderwijsbehoefte van de leerling en een orthodidactische en 
effectieve aanpak van de leerkracht. 

 In 2015-2016 stemmen we meer af op meer- en hoogbegaafden door ons protocol verder te 
implementeren en uit te bouwen. 

 In 2015-2016 richten we  ons als team meer  op leren van elkaar: meer delen, uitwisselen, 
reflecteren en feedback geven. 

 In 2015-2016 onderzoeken we de inzet van i-pads in ons onderwijs met name gericht op 
extra instructie/oefening voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 In 2015-2016 hebben we 1 leerkracht die geschoold is in het omgaan met gedragsproblemen. 
Zij volgt hiervoor de Mastermodule ‘Gedrag’. 
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Checklist basisondersteuning voor de scholen van samenwerkingsverband 

PO 20.01  

Gebaseerd op de 13 kernkwaliteiten van basisondersteuning  
 

1. De Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.  
1  De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten 

die zich voordoen.  (indicator 4.2)*  
2. De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. (indicator 4.2)  
3. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van 

incidenten.  (indicator 4.5/4.6)  
4. Leerkrachten, ib’ers en directeuren zorgen ervoor dat de leerlingen op een 

respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. (indicator 4.7)  
5. De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen.  

6. Leerkrachten, ib’ers en directeuren gaan vertrouwelijk om met informatie over 
leerlingen.  

 

2. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een 
ontwikkelingsperspectief vastgesteld.  

(Dat kan passend binnen de basisondersteuning of in een extra arrangement.)  
1. De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het OPP en maakt naar

   aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. (indicator 7.4)  
2. Het OPP is handelingsgericht opgesteld.  

3. Het OPP heeft een vaste structuur volgens een vast format.  

4. Het OPP bevat in elk geval tussen- en einddoelen.  

5. Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal 
en rekenen en zo nodig voor sociaal-emotionele ontwikkeling en taakwerkhouding.  

6. Het OPP bevat evaluatiemomenten.  

7. Het OPP maakt deel uit van het leerlingdossier.  

8. Het OPP is een leidraad voor het personeel en eventuele externe begeleiders.  
 

 

3. De school heeft een effectieve interne onderwijs 
ondersteuningsstructuur.  
1. De taakomschrijving en verantwoordelijkheden van de ib’er, leerkrachten en 

directeur op het terrein van onderwijsondersteuning zijn duidelijk en transparant.  

2. Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de interne 
begeleiding.  

3. Leerkrachten worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van het OPP.  

4. De ib’er beschikt over tijd en middelen.  

5. De ib’er is gekwalificeerd.  

6.  De school weet waar zij in de regio terecht kan voor leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften.  

7. De interne onderwijsondersteuning is afgestemd op de onderwijs 
ondersteuningstructuur van het samenwerkingsverband.  
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4. De leerkrachten, ib’er en directeur werken continu aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties.  
1. Genoemde professionals beschikken over didactische, pedagogische, 

organisatorische en communicatieve competenties voor de begeleiding van 
leerlingen met hun onderwijsbehoeften.  

2. Genoemde professionals zijn in staat om te reflecteren op hun eigen handelen en 
staan open voor ondersteuning bij hun handelen.  

3. Genoemde professionals werken continu aan handelingsgerichte vaardigheden.  

4. Genoemde professionals krijgen de mogelijkheid in teamverband en individueel te 
leren en te werken.  

5. Genoemde professionals worden gestimuleerd voor deelname aan lerende 
netwerken.  

 

5. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de 
leerlingenzorg.  
1. De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 

interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden.  (indicator 8.5)  
2. Taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van het multidisciplinair overleg zijn 

vastgelegd.  

3. Het multidisciplinair overleg draagt zorg voor het organiseren van de externe hulp.  

4. Het multidisciplinair overleg ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, 
ib’er en directeur.  

 

6. Ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs.   
1. De leerkrachten, ib’er en directeur bevragen ouders over de ervaringen met hun kind 

thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis.  

2. De school en de ouders informeren elkaar over hun ervaringen en de ontwikkeling 
van het kind op school en thuis.  

3. De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding 
en wie waarvoor verantwoordelijk is.  

4. De school streeft ernaar d.m.v. gesprek de leerlingen zoveel mogelijk eigenaar te 
laten zijn van hun eigen onderwijs ontwikkeling.  

5. Als een leerling de school verlaat, stelt de school het (onderwijskundig) rapport op en 
bespreekt het met ouders en kind.  

6. De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school.  

7. De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding.  
 

7. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.  
1. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de cognitieve en sociaal emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. (indicator 7.1)  

2. De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling 
van de leerlingen. (indicator 7.2)  

3. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.  
(indicator 8.1)  



Schoolondersteuningsprofiel      

4. De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen 
nastreeft.  

5. De normen leiden tot het behalen van de referentieniveaus taal en rekenen (1F/1S)  
 

8. De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling 
van leerlingen.  
1. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van 

de ondersteuning voor de zorgleerlingen.  (indicator 8.2)  
2. De school voert de ondersteuning planmatig uit (indicator 8.3).  
3. De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (indicator 8.4)  
4. De school past op grond van verzamelde toetsgegevens, observatiegegevens en 

gesprekken minimaal tweemaal per jaar de handelingsplanning aan.  

 
9. De school voert beleid op het terrein van de leerling ondersteuning.  

1. De school weet wat de onderwijsbehoeften van haar leerlingen zijn.  (indicator 9.3)  
2. De school heeft een visie op leerlingenzorg die wordt gedragen door het team.  
3. De procedures en afspraken over leerlingenzorg zijn duidelijk.  

 

10. De school werkt met effectieve methoden en aanpakken.  
1. De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij 

Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen met een taalachterstand. (indicator 2.4)  

2. De leerkrachten stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in 
ontwikkeling tussen leerlingen. (indicator 6.1)  

3. De school stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen 
(indicator 6.2)  

4. Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen.  (indicator 6.3)  

5. Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen. (indicator 6.4)  

6. De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken.   

7. De school heeft methoden en materialen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.  

8. De leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen.  

 

11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning.  
1. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. (indicator 9.2)  
2. De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces (indicator 9.3)  
3. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (indicator 9.4)  
4  De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (indicator 9.5)  

5  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit (indicator 9.6)  

6. De school evalueert jaarlijks de leerlingenzorg.  

7. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette zorgmiddelen.  

12. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.  
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1.  Voor alle leerlingen vindt een warme overdracht plaats binnen de school bij de 
overgang naar een volgende groep of een volgende leraar.  

2. Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsdoelen van de voorschoolse voorziening of 
de vorige school van de leerling.  

3. De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school.  

 

13. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld 
1. Het ondersteuningsprofiel bevat een kopie van hoofdstuk 2.1 uit het laatste rapport 

kwaliteitsonderzoek van de inspectie, te weten: Hoofdstuk 2.1 Bevindingen, 
kwaliteits- en nalevingsprofiel.  

2. Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd.  

3. De MR heeft kennisgenomen van het ondersteuningsprofiel en is in de gelegenheid 
gesteld gebruik te maken van haar adviesrecht.  

4. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.  

5. Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan 
onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen.  

6. Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van 
de leerlingenzorg.  

 

 


