
1 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

 

 

 

 

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 

SCHOOLJAAR 2015-2016 

 

 

Basisschool de Doornick 

 

  

 
 

  



2 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Doornick.  

 

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 2015-2016 

School De Doornick 

Locatie * Doornenburg 

Brinnummer 03TZ 

Bestuursnummer 703-7195615 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen       

Adres Blauwe Hoek 40 
6686 AE Doornenburg 

Telefoon 0481 - 421208 

Naam directeur Jos Boonman 

e-mail directeur j.boonman@delinge.nl 

Naam locatieleiding       

Naam ib-er Annemarie Quint 

Aantal groepen per 1/10/2014 6 

Aantal leerlingen per 1/10/2014 163 

Subregio       

 

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

Analyse monitor basisondersteuning 

 Wat betekent de uitkomst van de monitor van 2014-2015 voor de school?  

 Wat valt op?  

 Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt?  

 Welke ambities zijn waargemaakt? 

We zien onze basisondersteuning op orde en stellen ons graag ambitieus op in de realisatie 
en ondersteuning van Passendwijs. Wij verzorgen voor de leerlingen een goede basis op 
het gebied van taal en rekenen. Ons streven gaat uit naar hoge resultaten in relatie tot de 
mogelijkheden van iedere individuele leerling. De instrumentele vaardigheden hiertoe staan 
in dienst van de ontwikkeling van de 21ste Eeuws vaardigheden. We leren kinderen 
samenwerken, probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, ICT-geletterdheid, creativiteit, 
kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden. 
Uitgaande van de groei die ons onderwijsconcept maakt sinds de analyse weergegeven in 
het Rapport Audit 2011(onderwijszorgaanbod IVO), achten we ons nu rijp om een smalle 
zorgschool te zijn. De methodegestuurde aanpak laat een leerlinggestuurde dimensie zien: 
individuele onderwijsbehoeften van leerlingen worden gebundeld en de instructieplanning 
wordt hierop aangepast. De opgedane teamexpertise ligt bij zelfevaluatie, 
leesverbetertraject, spelling en woordenschat, zelfstandig werken, observaties vanuit Kijk en 
Zien, scholing hogere denkordevragen m.b.t excellente leerling en in het kader van HGW 
(het maken van en werken met groepsoverzichten en groepsplannen). 
Op De Doornick is elke leerling welkom om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Als 
school houden we continu zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Methodes en 
aanpakken worden effectief ingezet. Naast cognitieve resultaten, verwerken we sociaal-
emotionele factoren als b.v. welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen in het 
groepszorgplan, de groepsoverzichten en groepsplannen.  De 1-zorgroute en de 
uitgangspunten van HGW zorgen voor een doorgaande lijn in het streven naar het voldoen 
aan de te behalen vaardigheidsscores in rekenen, technisch- en begrijpend lezen, spelling 
en woordenschat. De leerkrachten zien hun handelingsbekwaamheid en competenties als 
een blijvend proces van verbetering. De grotere verantwoordelijkheid die leerlingen krijgen 
stijgt door het houden van kind-gesprekken en daaruit voortvloeiende interventies. De 
gedeelde verantwoordelijkheid die vanuit onze “Gouden Driehoek” (leerling-ouder-school) 
ontstaat, is voor De Doornick een belangrijke steunpilaar. Kinderen zijn gelukkiger, 
ontplooien hun talenten meer en behalen betere leerresultaten wanneer zij betrokken 
ouders hebben. De school evalueert regelmatig (minimaal 6 keer per jaar) de effectiviteit 
van de leerlingenzorg, alsmede de interne zorgstructuur. De schoolzelfevaluaties bieden 
ons inzicht in de doorgaande lijn en input naar de te nemen interventies. 
De actiepunten waaraan we in schooljaar ‘14/’15  werken zijn: 

 de verdere implementatie van zelfstandig werken in de groepen a.d.h.v. de 
samengestelde kwaliteitskaarten; 

 het aanscherpen van feedback op taakniveau, procesniveau, zelfregulerend 
niveau en persoonlijk niveau d.m.v. kindgesprekken, inclusief verslaglegging; 

 het houden van driehoeksgesprekken, waarin de leerling, leerkracht en ouders 
met elkaar in gesprek gaan over sociaal-emotionele factoren en cognitieve 
resultaten; 

 scholing en toepassen van het stellen van open vragen a.d.h.v. de taxonomie 
van Bloom en de meervoudige intelligentie van Gardner.; 

 schoolbreed uitvoeren van een thematisch project, waarbij we leerlingen 
stimuleren om eigenaar te worden van het eigen leerproces; 

 de ontwikkeling van woordenschatonderwijs met als speerpunt: hoe kunnen we 
woordenschatontwikkeling vanuit de taalmethode aanscherpen en uitbouwen 
naar een goede begrijpend lezer, aansluitend bij al bestaande methodes en 
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werkvormen; 

 het aanscherpen van groepsoverzichten en groepsplannen (onderwijsbehoeftes 
van de leerlingen; stimulerende/belemmerende factoren, doelen voor de 
leerlingen); 

 effectieve inzet van de IB-er (groepsbezoeken, coaching, groepsbesprekingen); 

 observaties rond de sociaal-emotionele ontwikkeling vastleggen a.d.h.v. de 
methodes “Kijk” en “Zien” en hier planmatig mee aan het werk. Naast 
betrokkenheid en welbevinden, vullen we nu ook de overige aspecten in: sociaal 
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en 
inlevingsvermogen. We maken een groepszorgplan n.a.v. de resultaten; 

 vergroten van kennis m.b.t technologische vaardigheden en mediawijsheid; 

 het aanpassen van het lessenpakket Engels in de groepen 5 t/m 8. Differentiatie 
op niveaus, meer richten op spraak en woordenschat; 

 werken met de geïmplementeerde kwaliteitskaarten op het gebied van technisch lezen 
en spelling. 
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Specifieke kennis en kunde 

 

 

Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar  2014-2015 ingezet? 

 De inzet van projectleiders inzake verbeterings- en vernieuwingstrajecten 

 Het voorzitten van werkgroepen 

 Leesbevordering/schoolbibliotheek 

 Begeleiding van leerlingen met meervoudige intelligentie 

 Coördinatie boven- en onderbouwleerkrachten 

 Onderwijsadviseur senior LB-leerkracht 

 LB-leerkracht met kennis van het speciaal onderwijs 

(gedragsproblematiek/orthopedagogiek) en opgeleid tot Intern Begeleider  

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 
mede-
werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

4 projectleider             

3 Voorzitterschap bij werkgroepen              

3 Leesbevordering             

3 Schoolbibiliotheek             

1 Scholing leerkrachten en begeleiden Plusgroep 
Excellentie 

            

1 SO-ervaring/IB-diploma/basiscursus Autisme   

1 IB-er             

1 Coördinator             

1 Onderwijsassistent             

1 Onderwijsadviseur (senior LB-leerkracht)             

2 LB-leerkrachten             
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Extra ondersteuning  

 

Keuzes in 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) 

Ambulante begeleiding wat betreft leerling met taal-

/spraakproblematiek 

Kentalis/stichting de Linge 

Begeleiding wat betreft motorische ontwikkeling (fijne 

motoriek) bij leerlingen uit groep 2 en groep 3 

Fitpunt 

Mogelijkheden binnen school bieden voor leerlingen om 

logopedie te volgen 

Logopediepraktijk Roost/Hermsen 

Mogelijkheden om kinderen dyslexiebehandelingen te 

laten volgen 

Marant 

Inzet onderwijs assistent leerkracht, in samenspraak met 

onderwijsassistent 

Dyscalculie Stichting de Linge 

 

 

 

  

Grenzen en mogelijkheden: 
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, 
er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek 
aangeven omdat we sommige leerlingen tekort zouden doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden 
en expertise hebben.  
 
We denken hierbij aan: 

- Taal/spraakproblematiek 
- Dyslexiebehandelingen 
- Logopedie 
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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) Basisondersteuning: 
 
Leerkrachtvaardigheden vergroten inzake het bedienen van 
leerlingen in passend aanbod. Het voeren van kindgesprekken en 
mogelijke interventies realiseren. 
Woordenschatonderwijs aanscherpen 
Groepsoverzicht en groepsplan lezen uitbreiden met onderdeel over 
woordenschatontwikkeling. 
Individueel scholingstraject voor leerkrachten m.b.t de bediening 
van de excellente leerling. 
Teamexpertise betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling 
middels “Kijk” en “Zien” verder uitbreiden. 
Contacttijd van leerkrachten met ouders aanscherpen.  
Driehoekgesprek voeren en overdracht borgen. 

 
 
 
 

Lange termijn (max. 4 jaar)  
In 2016 maken reflecteren, ‘kritisch denken’ en ‘probleemoplossend 
vermogen’ onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. 
 
In 2016 worden de WO- vakken in thema’s aangeboden. 
 
In 2016 blijft de Doornick op het niveau van een smalle zorgschool.  
 
Verhogen van ouderbetrokkenheid voortzetten. 
 
Onderhouden/aanscherpen van leerkrachtvaardigheden. 
 



10 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Bijlage - Eindrapportage monitor basisondersteuning 
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