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Voorwoord 

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

 

In het SOP leggen wij onze taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast. We 

beschrijven de manier waarop we ons onderwijs en onze zorg hebben vormgegeven. Ook 

beschrijven we welke ondersteuning we bieden als kinderen meer nodig hebben dan het 

reguliere aanbod. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, 

hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  

Wij werken als school samen met andere scholen binnen samenwerkingsverband 

Passendwijs. De scholen in ons samenwerkingsverband hebbenonderling afspraken 

gemaakt over hoe we er samen voor zorgen dat iedere leerling het onderwijs krijgen dat 

bij hem/haar past. 

Dit SOP beschrijft: 

• het niveau van de basisondersteuning die de school biedt; 

• de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft; 

• welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden; 

• hoe die extra ondersteuning georganiseerd is.  
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Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2017-2018 

School De Doornick 

Locatie * Doornenburg 

Brinnummer 03TZ 

Bestuursnummer 703-7195615 

Schoolgroep en/of percentage 

gewichtsleerlingen 

10% 

Adres Blauwe Hoek 40 

6686 AE Doornenburg 

Telefoon 0481 - 421208 

Naam directeur Harrie Erkens 

e-mail directeur h.erkens@delinge.nl 

Naam locatieleiding N.v.t. 

Naam ib-er Ineke Freriks 

Aantal groepen per 1/10 6 

Aantal leerlingen per 1/10 163 

Subregio Overbetuwe- Lingewaard 

 

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

vermelden. 
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Basisondersteuning 

1. Onze school werkt handelingsgericht en opbrengstgericht. 

Wij werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken wil zeggen 

dat we planmatig werken aan de zorg en het onderwijs voor ieder kind. We observeren 

ieder kind en maken gebruik van toetsresultaten. Met behulp van deze gegevens 

formuleren we wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Dit leggen we 

vast. We werken volgens een plan waarin we de doelen en de aanpak hebben 

vastgelegd. Wanneer het plan is uitgevoerd, evalueren we hoe dit is gegaan en stellen 

het bij of maken een nieuw plan.  

We hebben verschillende voorzieningen ingericht voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die zeer instructieafhankelijk zijn is er een 

onderwijsassistent beschikbaar die tijdelijk kan worden ingezet. Voor meer- of 

hoogbegaafde leerlingen met een specifieke hulpvraag is de expertise beschikbaar van 

een leerkracht excellent leren. Deze leerkracht ondersteunt en coacht de leerkracht in de 

groep om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen. Blijkt dat niet 

voldoende, dan kunnen deze leerlingen tijdelijk worden opgenomen in de plusgroep van 

de Linge. 

Onze intern begeleider draagt zorg voor het versterken van handelingsgericht en 

opbrengstgericht werken in de school, door het uitvoeren van groepsbesprekingen, 

leerlingbesprekingen en klassenconsultaties. Zij ondersteunt en coacht leerkrachten bij 

het werk in de groep. 

Indien nodig betrekt zij hierbij een gedragswetenschapper vanuit het 

samenwerkingsverband, voor het voeren van een HGPD-gesprek (handelingsgerichte 

procesdiagnostiek) en waar nodig diagnostisch onderzoek. Doel van het gesprek is 

verhelderen wat nodig is om tot ontwikkeling te komen (voor de leerling, leerkracht of 

het team), het verscherpen van de handelingsverlegenheid en het verhelderen van 

specifieke onderwijsbehoeften. De gedragswetenschapper vormt de schakel tussen 

bestuur en samenwerkingsverband en beoordeelt samen met de intern begeleider –

handelingsgericht- of er sprake is van versterking van de basisondersteuning (en dus 

bestuurlijke middelen worden ingezet) of dat er meer nodig is.  

2. Onze school heeft een voldoende oordeel van de inspectie. 

Uit het inspectierapport (17-12-14) blijkt dat onze school voldoende wordt beoordeeld 

door de inspectie.  

 

3. Wij werken preventief en signalerend 

Door handelingsgericht te werken, werken we ernaar toe eventuele problemen met 

betrekking tot de ontwikkeling van kinderen te voorkomen ofwel zo vroeg mogelijk te 

signaleren. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en betrekken ouders bij het 

onderwijs voor hun kind. 
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Waarde en trots 

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

school door gekenmerkt wordt. 

De driehoek Leerling-Ouder-School gesprekken leveren waardevolle gegevens op, die 

ons inzicht geven hoe we het kind het best kunnen begeleiden in zijn/haar 

ontwikkeling. Dit verslag geeft informatie over het functioneren van het kind in relatie 

tot zijn of haar capaciteiten. 

 

Het thematisch werken met wereldverkenning ‘Topondernemers’ geeft ons door 

gedifferentieerde doelen ruimte om in te spelen op de mogelijkheden van ieder kind. 

Door het gebruik van de kjjkwijzer in de groepen 7 en 8 leren de kinderen elkaar 

feedback te geven en te ontvangen. 

 

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.  

 

Het team functioneert als een smalle zorgschool. Wij werken meer leerling gestuurd 

dan methode gestuurd: individuele onderwijsbehoeften van leerlingen worden 

gebundeld en de instructieplanning wordt hierop aangepast. 

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.  

 

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 leerlingen worden aangemoedigd om hun persoonlijk leerproces te sturen. 

 

 

Specifieke kennis en kunde 

 

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 

mede-

werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

1 Scholing leerkrachten en begeleiden Plusgroep 

Excellentie 

x 8 

1 Intern Begeleider  x 10 

1 Coördinator Topondernemers   

1 Coördinator Driehoekgesprekken       5 

5 Expertise Instructievaardigheden             
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Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2017-2018 

ingezet? 

• De Intern Begeleider is sturend/ begeleidend indien er extra begeleiding voor 

leerlingen van belang is. 

• De leerkrachten spelen in op intellectuele vermogens van kinderen: door een 

van de denkstrategieën van Bloom in te zetten. 

• De inzet van projectleiders inzake verbeterings- en vernieuwingstrajecten 

• Het team ontwikkelt een doorgaande lijn bij ‘Topondernemers’. Thema’s 

worden samen voorbereid waarbij de aandacht ligt op de differentiatie in 

aanbod/ verwerking. We houden rekening met de talenten van kinderen 

(Bloom/Gardner).  

• Het borgingsplan ‘driehoek LOS’ is vormgegeven en geïmplementeerd in de 

school. 

• Nieuwe teamleden volgen de opleiding Expliciete Directe Instructie en 

brengen deze in de praktijk. Leerkrachten die bekend zijn met deze 

instructies, verdiepen zich in vernieuwde inzichten en passen deze toe.  

 

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?  

Ambulante begeleiding wat betreft leerling met 

taal-/spraakproblematiek 

Kentalis/stichting de Linge 

Mogelijkheden binnen school bieden voor 

leerlingen om logopedie te volgen 

Logopediepraktijk Roost/Hermsen 

Mogelijkheden om kinderen 

dyslexiebehandelingen te laten volgen 

Marant, RID 

Inzet onderwijs assistent leerkracht, in samenspraak met 

onderwijsassistent 

Dyscalculie Onderwijsadviseur Stichting de Linge 

Nieuwe taalmethode: Taalactief Dhr. C. Bakker (taalspecialist) 

Bij stagnatie van de motorische ontwikkeling 

van een kind, bestaat voor leerkrachten de 

mogelijkheid tot overleg met een 

fysio/ergotherapeut. 

Fysio/ergotherapeut Fitpunt, Ergo-Zorg 

op maat 
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Grenzen en mogelijkheden  Zie toelichting bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

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  

staan hieronder specifiek aangegeven: 

Onze school wil het onderwijs afstemmen op de behoefte van elk kind. Er is echter een 

aantal kinderen met een specifieke behoefte. Onze school probeert daaraan zoveel 

mogelijk tegemoet te komen. Daarom zal de groepsleraar samen met de interne 

leerlingbegeleider en de ouders zoeken naar goede oplossingen. Wij vinden het fijn als 

het ons lukt kinderen met een extra ondersteuningsvraag te kunnen helpen bij ons op 

school.  

 

Als ouders een kind met een extra ondersteuningsvraag bij ons aanmelden, bekijken 

we samen met de ouders of wij het kind kunnen bieden waar het behoefte aan heeft. 

De intern begeleider is hier altijd bij betrokken. Het kind en de groep, waar het 

eventueel in geplaatst zou kunnen worden, moeten het natuurlijk aankunnen. Te veel 

kinderen met een extra ondersteuningsvraag in een groep zou te veel van de leerkracht 

en andere kinderen kunnen vragen. De directie van de school let op een juiste balans in 

de groepen, zodat kinderen en leerkrachten goed met elkaar kunnen werken. Kunnen 

wij niet bieden wat het kind nodig heeft, dan zoekt de school samen met de ouders en 

met hulp van specialisten uit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  

Overbetuwe- Lingewaard  naar extra middelen voor ondersteuning of een passende 

plaats elders. 

 

Op onze school is zo’n 26 uur per week beschikbaar om die extra ondersteuning te 

bieden.  

 

Belangrijk is dat kinderen bij ons niet in aparte klasjes voor slimme en minder slimme 

kinderen onderwijs krijgen. Zij ontvangen in hun eigen groep onderwijs op maat. Dit 

past bij onze visie dat we het onderwijs naar het kind toe willen brengen en niet 

andersom.  

We werken samen met het Samenwerkingsverband om te kijken hoe we het kind met 

zijn onderwijsbehoefte het best kunnen helpen. 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 van het vak 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 2020 maken reflecteren, ‘kritisch denken’ en 

‘probleemoplossend vermogen’ onderdeel uit van ons 

onderwijsaanbod. 

 

In 2020 worden de WO- vakken in thema’s aangeboden. 

 

Verhogen van ouderbetrokkenheid voortzetten. 

 

Onderhouden/aanscherpen van leerkrachtvaardigheden. 

 


