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Schoolondersteuningsprofiel KINDCENTRUM STERRENBOSCH

1 Inleiding

Kindcentrum Sterrenbosch is één  an de scholen  an het scholenbestuur (ATO-scholenkring). Als school zorgen

wij voor een passend basisaanbod voor de kinderen die op onze school zitten. Belangrijk is dat we als school

zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. We werken met alle scholen in de omgeving

samen in het samenwerkingsverband  SWV De Meiierii . https://www.demeierii-po.nl/

Als we als school ondersteuning /begeleiding nodig hebben schakelen we het samenwerkingsverband in. Om

kinderen in de school verder te begeleiden kan er extra ondersteuning worden ingezet. We noemen dat een

leerarrangement of een ondersteuningsvraag.

Bij een ondersteuningsvraag is vaak extra onderzoek nodig, zo n onderzoek start zodra ouders/verzorgers actief

zijn geïnformeerd en actief toestemming hebben gegeven voor het onderzoek.

Als schoolteam (leerkrachten - rt- ib en ondersteuners) vormen we de professionele leergemeenschap rondom

de leerlingen in de school.

In dit document staat aangegeven wat we als school zelf kunnen bieden, waar we ondersteuning bij inschakelen

en waar we binnen onze school tegen grenzen aanlopen.

Dit schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld door de directeur en de voorzitter van de MR in juli 2021.

Datum Datum

HandTe ening directeur

Hofste enlaan 62-64
5235 CJ 's-Hertogenbosch

073-8511105
www.kcsterrenbosch.nl

Handtekening voorzitter MR

Naam: fór  Ü j   Naam:

Kindcentrum Sterrenbosch Kindcentrum Sterrenbosch
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2 Wat is basisondersteuning
SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat wat minimaal mag worden verwacht

van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Basisondersteuning is het geheel van preventieve (om iets

te voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur

van de school (in en om de groepen en binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd. Het

samenwerkingsverband is ook preventief aanwezig bij aanvraag op niveau 3 en 4. De ketenpartners kunnen we

ook actief inzetten om de school actief te ondersteunen bij de basiszorg. Het aanbod binnen de school dient aan
de eisen van basisondersteuning te voldoen.

Scholen zijn in staat leer- opgroei- en opvoedproblemen vroegtijdig te signaleren, te screenen en de
ontwikkeling van deze problematieken te volgen (monitoren).

Scholen beschikken over een verantwoord aanbod voor kinderen met leerproblemen. Hiervoor maakt
elke basisschool gebruik van protocollen.

Scholen beschikken over een afgestemd en samenhangend aanbod voor kinderen met meer of minder
dan gemiddelde intelligentie;
Scholen beschikken over een aantoonbare aanpa  die gericht is op:

o het voorkomen van gedragsproblemen.

o het bevorderen van de sociale veiligheid (waaronder fysieke en pedagogische veiligheid);
Scholen beschikken over een aanpak die gericht is op het zorgvuldig overdragen van kinderen naar
andere scholen;

Schoolgebouwen beantwoorden aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Tevens beschikken scholen

over aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen.

Bovenstaande eisen veronderstellen een ondersteuningsstructuur én een doordacht aanbod gericht op
specifieke kindkenmerken.

Deze structuur en het aanbod van kindkenmerken is omschreven in hoofdstuk 3 en 4.
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3 Organisatie ondersteuningsstructuur

3.1 Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd
In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de school beschre en waarbij

steeds wordt aangegeven op welk niveau in de school ondersteuning wordt geboden. Hierbij worden vijf niveaus

onderscheiden, (1) Door de leerkracht in de klas, (2) In de klas met hulp van collega s uit de school, (3) Buiten
de klas, (4) Met hulp van externen van buiten de school, c.q. het eigen bestuur of wijk. Indien expertise van het

samenwerkingsverband of andere ketenpartners noodzakelijk is wordt gesproken van extra (zware)
ondersteuning (ondersteuningsniveau 5).

Nb. In bijlage 1 is een omschrijving opgenomen van de 5 niveaus vanuit het perspectief van de leerling.

3.2 Aanwezige expertise
functie / rol expertise zorgni eau

team Leer- en veerkracht, mindfulness 1 2 3 4
Rekenen (IB-er) Rekenopleiding 1 2 3 4

Taal expert Opleiding Master Sen met als specialisatie 'leesproblemen en dyslexie'. 1 2 3 4
WE leerkracht Training Schakelklas-leerkracht en cursussen gericht op NT2/Taal. 1 2 3 4
Meerbegaafdheid
(Onderbouwleerkracht
, IB-er en directeur)

Hoe omgaan met begaafde leerlingen
RT module Meerbegaafdheid, verkorte opleiding Meerbegaafdheid,

1 2 3 4

Intern Begeleider IB-opleiding 1 2 3 4

IB-er en leerkracht gedragsclassificaties 1 2 3 4
3 leerkrachten en IB-

er

RT-opleiding 1 2 3 4

leerkracht MRT basis cursus 1 2 3 4
leerkracht ICT 1 2 3 4
leerkracht WISH (sova training) 1 2 3 4
Onderbouw
leerkrachten

Startblokken 1 2 3 4

Onderbouw

leerkrachten
Observatie-instrument "KIJK"" 1 2 3 4

Een deel van het team Scholing team: begrijpend lezen (door Onderwijs maak je samen) 1 2 3 4
leerkrachten Cursus Executieve functies 1 2 3 4
Leerkracht Dans en choreografie 1 2 3 4
Leerkracht HOREB, OGO 1 2 3 4
Leerkracht Teach like a Champion 1 2 3 4
Enkele onderbouw

leerkrachten
Specialisatie  Het jonge kind  op verschillende gebieden: taal, omgaan met
probleemgedrag, gesprekstechnieken, spel, ontwikkeling, materialen,

begeleiding, hoe omgaan met externaliserend gedrag en internaliserend

gedrag, woordenschat, OGO, spelbegeleiding, doorgaande leerlijnen, enz.

1 2 3 4

RT-indi idueel
begeleidster

Heel veel expertise op het gebied van RT, autisme 1 2 3 4

wettelijk verplicht PMM 2 contactpersonen (geschoold) / BHV 1 2 3 4

* EL = expertleerkracht ** in dit SOP is al het OOP lesgevend
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3.3 Professionalisering  an medewerkers
niveau 2019 - 2021 2021 - 2023
leerkracht Arrangeren door classificeren

Twee leerkrachten
Master SEN gedrag

1 leerkracht gaat opleiding volgen.

Intern
Begeleider

Arrangeren door classificeren

Leerkracht Taal in blokjes (spelling methodiek)
Twee

leerkrachten

Executie e functies

In de onderhouw is de kennis inzetbaar.
Executie e functies training
midden- bovenbouw.

Het jonge kind met
ontwikkelingsvoorsprong

Faalangst

Nt2 bij jonge kinderen.
Onderhouw

leerkrachten
startblokken Het jonge kind als basis voor ontwikkeling.

Hele team Leer en Veerkracht (hele schoolaanpak

Thematisch onderwijs
Executieve functies , begrijpend lezen

leerkrachten Wish
Taal in blokjes

OOP Opleiding Pabo Afronding Pabo
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4 Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning

algemeen beeld

analyse Kindcentrum Sterrenbosch heeft een toename van kinderen met

Een achterstand op leergebied.

Een ontwikkelingsachterstand.

Gescheiden gezinnen waarbij 1 ouder de verantwoordelijkheid en dagelijkse

zorg op zich neemt.

Kinderen waarbij een tijdelijke plaatsing of kortstondig verblijf op de school
gevraagd wordt.

preventief Inzet WIEF (wijzer in executieve functies) vanaf de onderbouw, voor het aanleren en
versterken van deze functies, die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

Leer- en veerkracht: oefeningen aanbieden om het welbevinden en de veerkracht van
iedereen op school écht effectief en duurzaam te verbeteren.

Gezonde school: Gezondheid vinden wij belangrijk, zodat een gezonde voeding en
leefstijl vanzelfsprekend wordt. Als kinderen gezond en fit zijn en lekker in hun vel zitten
komen ze beter tot leren.

WISH: In groep 6 wordt deze weerbaarheidstraining aangeboden, zodat kinderen
steviger in hun schoenen komen te staan.

Inhoudelijk "GOED  onderwijs geven. We gaan ons komend schooljaar (2021-2022)

richten op de kwaliteit van het onderwijs, met name rekenen en begrijpend lezen heeft

extra aandacht nodig.

aandachtspunten De leerkracht zorgt ervoor dat elk kind in beeld is. De leerkracht voert individuele
gesprekken met alle kinderen.
Het actief monitoren en bespreken van de mogelijkheden per kind doen wij per periode
van 10 weken. Interne afstemming tussen IB-leerkrachten en zorgteam. Daarnaast
hebben we 8 keer per jaar kindgesprekken waarbij kinderen kunnen worden ingebracht
voor een brede bespreking (Ik- ib- ouders -maatschappelijk werk).
De terugkoppeling over resultaten en ouder- kindgesprekken vinden 3 keer per jaar
plaats. Tussentijdse terugkoppeling naar ouders kan op aanvraag van leerkracht - ouder
of ib-er.

De leerkracht voert regelmatig gesprekken met de kinderen rondom sociaal/emotionele
ontwikkeling.
Dit kan bij de één meer zijn dan bij de ander, maar elk kind mag zich gezien en gehoord
voelen. De kinderen mogen zich veilig voelen in de klas. Op die manier komen alle
kinderen tot leren.
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zorgniveau 1 - basisondersteuning preventief

leerkrachten Inzet op handelin sgerichte aanpak in de groep:

Signaleren onderwijsbehoeften (observaties, toets gegevens)

De instructies worden zo effectief mogelijk gegeven, zodat alle kinderen het aanbod

krijgen dat ze nodig hebben. We gebruiken hierbij de uitgangspunten van het directe

instructiemodel.

Leren lezen groep 2/3 (monitoring van het aanvankelijk leesonderwijs bij kinderen via

het oefenprogramma BOUW.

Inhoudelijk "GOED  onderwijs geven. We gaan ons komend schooljaar richten op de

kwaliteit van het onderwijs, met name rekenen en begrijpend lezen heeft extra

aandacht nodig.

Met Rekenen gaan we per blok met de hoofddoelen aan de slag en bespreken deze

voorafgaand aan het blok wat gaat komen. Deze aanpak zorgt voor een start met alle

kinderen waarna de verschillende instructiegroepen binnen de basisgroep bedient

kunnen worden.

Met begrijpend lezen gaan we inzetten op de vier basis pijlers, die goed moeten lopen,

zodat het begrijpend lezen echt goed van de grond kan komen:

Strategiegebruik

Executieve functies

Technisch lezen

Woordenschat

Effectieve aanpak van de methode "Nieuwsbegrip" Hierbij neemt de taalspecialist in de

school het voortouw voor de afstemming tussen de verschillende niveaugroepen. De

leerkrachten bereiden met elkaar de basis voor en nemen de tijd voor collegiale

consultatie. Zo houden we met elkaar de groepen beter in beeld en dragen we met

elkaar zorg voor goed onderwijs.

OOP Ondersteuning in de klas. In een vast schema, waarbij de onderwijsassistent kan

bijspringen in de groep om de kinderen die al verder zijn dan de basis-instructie actief

aan de slag kunnen en zich blijven ontwikkelen.

Ook hebben we drie keer per week per groep ondersteuning van een leerkracht om de

kinderen die het nodig hebben even een extra steuntje in de rug te bieden.
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zorgniveau 2 - basisondersteuning

leerkrachten Extra inter enties (extra oefening, extra uitleg aan de instructietafel e.d.)

Curatief samen met IB-er brengt de leerkracht de onderwijsbehoefte van de leerling en

de ondersteuningsbehoefte van de school in beeld. Dit doen we elk trimster voor en na

de toetsingsperiode.

Extra ondersteuning aan een klein groepje leerlingen, zodat deze de basisdoelen (1F-

niveau of IS-niveau) behalen. We proberen de kinderen op koers te krijgen en te houden.

De taalspecialist gaat extra ondersteuning geven bij de kleuters en aan groep 3 en 4. Op

deze manier proberen we de taalvaardigheid op peil te brengen. De taalspecialist gaat

dit planmatig met een gerichte interventie uitvoeren. De plannen worden opgesteld met

de leerkracht zodat de kennis en ervaring van de taalspecialist ook met meer

leerkrachten gedeeld kan worden.

Taal in blokjes zal gebruikt worden ter ondersteuning van het lees- en spellingproces.

Er zijn twee leerkrachten die hier scholing voor ontvangen.

OOP Begeleiding van leerlingen bij bepaalde programma's, die ter ondersteuning zijn van het
onderwijs, (bv. Bouw, (TIB Onder begeleiding van de taalspecialist)
Begeleiding van leerlingen in de klas. Of als vraagbaak als leerkracht bezig is met
leerlingen in de klas.

IB-er / Individueel

begeleidster
Analyseren van leerling-gegevens met leerkracht, diagnostiek/observatie,
Preventief inzet programma: BOUW! En TIB, rekensprint zal ook worden ingezet.
Preventief: Betrekt externe partij in afstemming onderwijsaanbod (SWV,
SMV/zorgpartners)

Leerkracht / IB-er Signaleren meerbegaafdheid via SIDI-3 en inzet extra materialen, aanbod (Raketten)
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zorgniveau 3 -

leerkrachten Leerkracht zelf blijft  erantwoordelijk voor het basis leerproces en het opstellen en

monitoren, /uitvoeren van het handelingsplan.

IB-er Zorg opschalen, dan zorg naar niveau 3

Leerkracht verzorgt samen met IB-er voor inhoudelijke invulling van dossiers ten

behoeve van screening en extern onderzoek of aanmelding bij SWV.

Individueel
Begeleidster

Uitvoerende op inhoudelijk interventieproces zn3 in de groep en buiten de groep.

Stemt af met leerkracht, ondersteunt leerkracht bij evaluatie handelingsplannen en

opzetten van het dossier.

Leerkracht-expert Begaafdheid, begeleiding buiten de klas in een klein groepje (vanaf groep 4). Instructie

zodat er in de klas verder gewerkt kan worden.

Expertleerkracht taal kan geraadpleegd worden of biedt extra ondersteuning

zorgniveau 4 - curatief

Curatief

Zorgniveau 4

Ons Kindcentrum kent Leerachterstanden /ontwikkelingsachterstanden oo zorgniveau

4-5: Forse belemmering van de ontwikkeling die leidt tot ernstig verminderd

welbevinden bij het kind en handelingsverlegenheid van de leerkracht/OOP.

leerkracht Signalering verdiepte onderwijsbehoeften van leerling en de eigen

handelingsverlegenheid. Inhoudelijke terugkoppeling aan IB.

Opstellen OPP/Voortraject in kaart brengen in samenspraak met IB /externe partner.

Vertaalslag OPP naar concrete handelingsgerichte doelen.

Verslaglegging van gesprekken en overleggen met ib en externen.

IB-er Plannen overleg met ouders, leerkrachten, externen en SWV. (Overleggen, plannen,

agendavoering, en het vastleggen van de gemaakte afspraken in de doorgaande lijn)

Leerkracht/OOP /ouders betrekken bij het opstellen van een ontwikkelperspectief en

afstemmen leerstofinhouden/ compenserende/dispenserende maatregelen.

(bv. aangepaste toetsingen, inzet SWV)

Monitoring uitvoering en afstemming inhoudelijke interventies.

Bewaken van overschrijding van onze zorggrenzen

Bewaken van zorgbehoeften voor nabije toekomst (voorbeeld: IQtest aanvragen t.b.v.

Voor het in kaart brengen van de ondersteuningsvraag. Het deelnemen aan de

overdracht naar het VO. Ook de afstemming met de leerkrachten 6-7-8 voor het

schooladvies (doorstroom VO).
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4.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen

Wanneer een kind leerprobleem heeft dan wordt er extra instructie aan hem of haar gegeven. De zorgroute

wordt ingezet. Dit kan in eerste instantie door een kortdurend handelingsplan in te zetten, met heldere concrete

doelen, zodat de achterstand niet te groot wordt. Een kind kan dan zo lang mogelijk nog met de klas meedoen.

Wanneer de achterstand groter is, dan kan er uiteindelijk gekozen worden  oor een eigen leerlijn. Hieraan moet

een intelligentie onderzoek ten grondslag liggen voor de Je moet kunnen aantonen dat je goed en deugdelijk

onderwijs gegeven hebt. Het IQ-onderzoek kan bevestigen dat er bv sprake is van een vertraagde ontwikkeling

of dit juist uitsluiten. Het geeft dan info hoe het kind het beste leert en wat wij kunnen doen om beter aan te

sluiten of verder te zoeken naar onderliggende oorzaken waarom het leren niet op gang komt. Ook wordt het

SWV dan ingezet om mee te kijken en evt. extra ondersteuning te indiceren die nodig is boven op de

basisondersteuning.

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan extra leerstof worden aangeboden. Ook kunnen zij

deelnemen aan het raketprogramma, dat vanaf groep 4 wordt aangeboden.

4.2 Problemen op het gebied van werkhouding

In de school gaan we komend jaar 2021-2022 schoolbreed aan de slag met de executieve functies. We leren de

kinderen deze vaardigheden aan, zodat kinderen gerichter en beter om kunnen gaan met de mogelijkheden om

te effectief te leren. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden,

het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig

zijn om een doel te bereiken.

Indien kinderen hardnekkige problemen hebben om deze vaardigheden in te kunnen zetten Gaan we via de

zorgroute kijken wat de volgden stap kan zijn om hen daarbij intensiever te ondersteunen, hierbij kan hulp

worden gezocht van derden.

4.3 Problemen op het gebied  an de sociale en emotionele ontwikkeling

Leerkrachten hebben een signalerende functie. Zaken die opvallen worden met IB-er besproken en ouders

worden daarna betrokken. De zorgroute of ondersteuningsroute wordt hierbij doorlopen

De onderwijsbehoefte wordt in kaart gebracht en de aanpak wordt hieraan aangepast. Indien wij niet kunnen

bieden wat het kind nodig heeft wordt de hulpvraag geformuleerd en wordt er gezocht naar passende hulp.

SWV kan hierbij worden ingeschakeld.

4.4 Problematieken op het gebied van specifieke gedragskenmerken

Indien er specifieke gedragsproblemen worden gesignaleerd gaan leerkracht en IB-er in overleg met de ouders.

Hierbij kan het Samenwerkingsverband of SMW JVK (kindbespreking) aansluiten om mee te denken en te

adviseren. Indien er door onderzoek een diagnose, onderliggende belemmerende factoren worden vast wordt

gesteld of de problemen dusdanig zijn dat er extra ondersteuning nodig blijkt te zijn kan dat door inzet van een

arrangement op onze school worden ondersteund. Indien dat niet mogelijk is, kan het SWV meedenken welke

mogelijkheden er zijn om het desbetreffende kind op te vangen en indien nodig ergens te plaatsen, waar het de

ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft.
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4.5 Problematieken in het domein  an de thuissituatie

Indien er problemen zijn in de thuissituatie heeft de school een signaleringsfunctie. In overleg met ouders

jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk kunnen deze problemen worden besproken. 6 x per jaar

indt er een kindbespreking plaats, waar zowel vanuit school, ouders als vanuit de ketenpartners (GGD en SMW)

kinderen kunnen worden ingebracht om met elkaar door te nemen en af te stemmen. Ouders/verzogers zijn bij

dit gesprek aanwezig.

4.6 Problematieken die gerelateerd zijn aan fysieke en medische kenmerken

Bij fysieke en medische problematieken worden door ouders externe deskundigen betrokken. Indien deze
begeleiding vanuit de zorg ontoereikend is of blijkt, dan kunnen deze kinderen niet geplaatst worden.

5. Grenzen aan zorg

5.1 Handelings erlegenheid en ondersteuning
Indien een kind niet meer aan de onderstaande kenmerken voldoet en wij met de basiszorg niet meer datgene

bieden wat dit kind nodig heeft. In dat geval is de school handelingsverlegen en hebben we hulp of

ondersteuning van derden nodig.

Een kind in de midden/bovenbouw kan minimaal 20 minuten zelfstandig aan het werk gaan.

Een kind gedraagt zich zo in de groep dat de groep hier samen met alle kinderen in de groep nog met

elkaar in dezelfde ruimte onderwijs kunnen krijgen. Als dit niet het geval is, zal er een afweging gemaakt

worden rondom de mogelijkheden binnen de school.

Als school hebben wij zorgplicht. Wij zullen altijd onze zorgen delen met ouders en middels de zorgroute
de benodigde stappen doorlopen. We verwachten dat we hierin samen met ouders kunnen optrekken

en samenwerken aan het vinden van wat nodig is voor een kind. Indien ouders en school er niet

uitkomen en school daardoor in handelingsverlegenheid komt zijn wij genoodzaakt dit te overleggen
met onze zorgpartners. Als ook dit onvoldoende effect heeft kan het zijn dat directie over dient te gaan

tot een zorgmelding. Dit wordt altijd kenbaar gemaakt bij ouders.

Wij treden waar nodig in actief overleg met het samenwerkingsverband om te onderzoeken of er

mogelijkheden zijn voor plaatsing op een andere school in de wijk.

5.2 Aanname nieuwe leerlingen en zorg mogelijkheden
Bij alle nieuw aangemelde leerlingen wordt gekeken naar wat de ondersteuningsbehoeften zijn en of

wij hierin langdurig (meer dan 1 schooljaar) voldoende kunnen aansluiten, indien er twijfel over bestaat

kan ouders gevraagd worden toestemming te geven om de leerling met de contactpersoon van het SWV

te bespreken zodat zij ook een rol kunnen spelen binnen het zoeken van een passende plek mochten

wij geen passende plek kunnen bieden. Indien de ondersteuningsbehoefte onze expertise overstijgt

kunnen wij niet overgaan tot het plaatsen van deze leerling. Wij hebben 6 schoolweken de tijd om

ouders hierover uitsluitsel te geven.
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