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1 Inleiding 
Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen een passend 

onderwijsaanbod en ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende 

leerlingen biedt. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken 

ontwikkeling van de leerling. In het samenwerkingsverband waarvan de school deel uitmaakt is vastgesteld 

welk niveau van basisondersteuning door de school geleverd dient te worden om in deze behoefte van 

kinderen te kunnen voorzien. De besturen die aangesloten zijn bij SWV de Meierij hebben gemeenschappelijke 

bepaald wat zij onder basisondersteuning verstaan (zie WOOT, 2013)1. Vanuit de wet zijn scholen verplicht aan 

te geven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden boven op de ondersteuning die als minimum binnen het 

samenwerkingsverband is afgesproken. 

Binnen SWV de Meierij bepalen scholen/ schoolbesturen op welke wijze zij het vereiste niveau van 

basisondersteuning realiseren. Scholen verschillen hierin. Via de Schoolondersteuningsprofielen (SOP) 

omschrijven zij hoe zij vormgeven aan de basisondersteuning, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en 

welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven 

niveau van basisondersteuning. 

SOP vervullen voor scholen en SWV een belangrijke functie voor de aanvraag en toekenning arrangementen. 

Daarnaast kan in voorkomende gevallen met behulp van het SOP worden gemotiveerd dat de school niet kan 

voldoen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van individuele kinderen. Het SOP vervult in dergelijke 

situaties een belangrijke rol in de motivatie van weigering toelating. 

De scholen van regio midden van het samenwerkingsverband werken met een uniform format voor het 

schoolondersteuningsprofiel2. Dit schoolondersteuningsprofiel van Kindcentrum De Groote Wielen is opgesteld 

middels dit format. Deze versie van het SOP is bedoeld voor uitwisseling op wijkniveau, interne kwaliteitszorg 

van scholen/ besturen, externe verantwoording én op aanvraag voor ouders. De beschrijvingen in dit SOP 

worden jaarlijks geactualiseerd. SSPOH stelt jaarlijks per wijk een eenvoudiger leesbare publieksversie voor 

ouders beschikbaar nadat deze versie door de scholen is goedgekeurd. Deze wordt op wijkniveau uitgegeven. 

SOP’s dienen worden vastgesteld door de MR van het betreffende Kindcentrum. Voor onderhavige SOP is 

dat gebeurd d.d. …. 

 
 

 
…………………………………… …………………………………… 

Handtekening directeur                                Handtekening voorzitter MR 

Kindcentrum De Groote Wielen                  Kindcentrum De Groote Wielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aan de basis van het ondersteuningsplan van SWV de meierij ligt een definitie van de basisondersteuning. Deze is vastgelegd in het 
document WOOT (2013) (zie m.n./ hoofdstuk 3). Deze definitie is nog steeds actueel en dient daarom tevens als basis van dit SOP. 
2 BOE overleg. Concept- format SOP, d.d. 19-3-2020. 
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2 Onze missie en visie 
 

Één missie 

We hebben binnen KC de Groote Wielen één missie: ‘Niemand is zoals jij! Met ieders kwaliteit, werken aan de 
toekomst.’ Kinderen worden geboren met eigen kwaliteiten en interesses. In ons aanbod zorgen we ervoor dat 
kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Plezier, motivatie en nieuwsgierigheid zijn hierbij de 
sleutelwoorden. Kinderen zijn onderzoekers; zij zijn door en door leergierig en nieuwsgierig. Onze professionals staan 
hiervoor open. Ze blijven in beweging en geven ruimte voor spel, experiment en onderzoek. Zij begeleiden kinderen in 
hun groei tot een creatief en zelfverantwoordelijk individu dat respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt, 
zowel voor zichzelf als voor zijn of haar omgeving. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te 
denken en handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken en initiatief nemen. En dat zij zich daarbij bewust zijn 
en blijven van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander. Aan het einde van de schooltijd verlaten kinderen 
ons kindcentrum met een stevige basis aan kennis en vaardigheden, een nieuwsgierige en onderzoekende houding en 
een behoefte aan blijvende ontwikkeling. 
 

Één visie 

 
Eigenaarschap & Betrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 
verantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van 
hun eigen leerproces. Zo laten we kinderen 
nadenken over hun eigen ontwikkeling. Ook een 
stukje zelfsturing komt 
hierbij kijken. Hierdoor voelt het kind zich ook meer 
betrokken bij het leren. 
 
Veiligheid & Vertrouwen 
Wij vinden het belangrijk dat ons kindcentrum een 
plek is waar kinderen zich vrij voelen en kunnen 
groeien. Een plek waar ze zich ontwikkelen, waar ze 
ontspannen, waar ze nieuwe vrienden maken en 
waar ze hun kwaliteiten ontdekken. We hechten 
daarom veel waarde aan een gevoel van veiligheid 
en vertrouwen, aan respect en openheid. Wij 
werken vanuit de principes van SWPBS (School Wide 
Positive Behavior Support). Dit is een pedagogische 
aanpak, gericht op het creëren van een veilige en 
positieve omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. 
 
Levensvaardigheden 
In ons kindcentrum lopen levensvaardigheden als 
een rode draad door ons aanbod. We zien deze 
levensvaardigheden als vaardigheden die een kind 
nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen tot een 
positief en zelfbewust persoon. We onderscheiden 
hierin vier levensvaardigheden. Deze gaan over 
zowel cognitieve als sociaal-emotionele 
vaardigheden: 
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Professionele leergemeenschap 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een doorgaande ontwikkeling kan doorlopen en zich thuis voelt bij ons. 
Daarom zijn opvang en onderwijs ondergebracht onder één dak, werken de medewerkers van opvang en onderwijs 
nauw met elkaar samen en is er binnen het kindcentrum sprake van één pedagogisch klimaat. Hierdoor verloopt voor 
ieder kind de overgang van opvang naar onderwijs vloeiend, gaat de overgang naar de BSO vanzelf en kunnen ouders 
ook makkelijk kennismaken met de basisschool als hun kind nog op de opvang zit. De missie en visie van Kindcentrum 
De Groote Wielen zijn richtinggevend voor de manier waarop professionals omgaan met kinderen en ouders. 
 
Onze professional: 
• helpt het kind zichzelf te ontplooien. 
• toont belangstelling voor elk kind en geeft hen de steun waar zij die nodig hebben. 
• erkent en waardeert alle kinderen als individuen met hun eigen ideeën en perspectieven. 
• praat vooral mét kinderen. 
• is professioneel, betrokken en geeft het goede voorbeeld. 
• ziet ouders als partners.  
 

Onderzoeksmatig leren 

 
In het koersplan van ATO-scholenkring worden de volgende vier thema's beschreven:  

- Jezelf kennen en blijven ontwikkelen  
- Oog voor de ander en de wereld om je heen  
- Durven kiezen en anders durven te zijn  
- Creatief denken en verwonderen  
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De 4 thema’s van ATO sluiten naadloos aan op de vier thema’s die in de visie van KC De Groote Wielen centraal staan. 
Aan de hand van de thema’s zijn op KC De Groote Wielen de volgende vijf expertisecirkels geformeerd: 
 

 

 

3 Wat is basisondersteuning 
SWV de Meierij heeft een niveau voor basisondersteuning vastgesteld dat minimaal mag worden verwacht van 

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

voorkomen) en lichte curatieve (verbeterende) maatregelen die binnen de onderwijs ondersteuning structuur 

van de school (in en om de groepen en binnen de eigen organisatie) worden georganiseerd. Dat begint met 

het onderwijsaanbod dat de scholen voor alle leerlingen verzorgen. Het aanbod dient aan eisen van 

basiskwaliteit te voldoen. Daarnaast wordt onderstaande set eisen aan scholen gesteld3: 

- 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 aanpak die gericht is gericht 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 gericht op specifieke kind kenmerken. De kwaliteit van de basisondersteuning, deze structuur en 

het aanbod kind kenmerken is omschreven in respectievelijk hoofdstuk 4, 5 en 6.  
 
 
 
 

Jonge kind 
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4 Kwaliteit basisondersteuning 
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De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen.

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd.

De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in.

De school hanteert een vaste ondersteuningsroute.

Evaluatie leerlingenzorg De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen.

De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet.

Planmatig werken De school gebruikt een samenhangend volgsysteem.

Handelings- en opbrengst De school analyseert systematisch de resultaten van leerlingen.

gericht Leraren gaan bij leerlingen (vroegtijdig) ondersteuningsbehoeften na.

Lichte ondersteuning Leraren stellen groepsoverzichten en groepsplannen op.

Leraren voeren de groepsplannen systematisch uit.

De OPP-en hebben een vaste structuur en zijn actueel.

Leraren zijn handelingscompetent.

De school voert een adequaat dyslexiebeleid.

De school voert een adequaat dyslcalculiebeleid.

Afstemming en aanbod De leerkrachten zijn bekend met handelingsgericht werken en passen dit toe.

> of < dan gemiddeld IQ De leerkrachten zijn in staat leerdoelen te formuleren.

De leerkrachten hebben kennis van leerpsychologische principes en passen deze kennis toe.

Leerkrachten beschikken over kennis van leerlijnen en passen deze kennis toe.

Leerkrachten stemmen hun aanbod af op de onderwijsbehoefte.

Leerkrachten zorgen ervoor dat de leerling zich ontwikkelt op de leerlijn.

Leerkrachten beschikken aantoonbaar over de vaardigheid om een veilige leeromgeving te realiseren.

zorgvuldige overdracht Er is warme overdracht van voorschool / vorige school naar eigen school.

Er is warme overdracht binnen de school tussen leerjaren.

Er is warme overdracht van een eigen school naar de volgende school.

Ouders De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders.

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De school betrekt ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP.

De school betrekt ouders bij de warme overdracht.

Pedagogisch handelen De school voert een actief (sociaal) veiligheidsbeleid ter voorkoming van

Veiligheid gedragsproblemen en het bevorderen van de sociale veiligheid.

Leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat.

Leraren zijn pedagogisch competent.

De school heeft een gedragsprotocol met beschrijving pestbeleid.

De school hanteert de meldcode kindermishandeling.

De school heeft een protocol preventie machtsmisbruik op school. 

De school heeft een protocol voor medische handelingen.

Leerresultaten De resultaten liggen op of boven het niveau van vergelijkbare scholen.

De school maakt  een opbrengsten analyse van de M en E meting.

De school heeft zicht op de ontwikkeling van de referentieniveaus.

De school hanteert ambitieuze normen (en doelen) voor te bereiken resultaten.

De school verantwoordt de bereikte resultaten.
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5 De ondersteuningsstructuur 
 

5.1. De organisatie van de ondersteuningsstructuur 

KC De Groote Wielen heeft een ondersteuningsteam bestaande uit een teamleider ondersteuning, een taalspecialist, 
een rekenspecialist, een specialist begaafdheid en een gedragsspecialist. Dit ondersteuningsteam is verantwoordelijk 
voor het opstellen en uitvoeren van het beleid ten aanzien van de ondersteuning op alle niveaus.  
 

5.2. Niveaus waarop (basis-)ondersteuning is georganiseerd 

In de onderstaande paragrafen wordt het specifieke ondersteuningsaanbod van de school beschreven waarbij 

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

niveaus onderscheiden, t.w.: (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). 

De 5 niveaus vanuit het perspectief van de leerling. 
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5.3. Aanwezige expertise 

 
 

Specialist Scholing Overige werkervaring

Taal- lees en spraak (dyslexie) Master SEN HGW, MLI, Deltaplan taal

Rekenen (dyscalculie) Rekencoördinator HGW, MSV, Bosch rekennetwerk

Gedrag Certified Professional Coach bij 

Associatie voor Coaching

Begaafdheid Specialist Begaafdheid SE/ZOO

Jonge kind Specialist PBS

Expertisecirkel Proffessionalisering

Omgaan met jezelf en elkaar

Zelfsturing

Kennis en vaardigheden

Onderzoekend leren

Het jonge kind

Specialist onderwijs en ontwikkeling (overkoepelend)

Professionalisering Wie

Taakspel certificaat 14 leerkrachten

Leskracht certificaat Team

6 rollen van de leerkracht Team

Master Leren en Innoveren (MLI) 3 leerkrachten 

MLI studiedagen Team

Leergang Brein en Leren 6 leerkrachten

Brein en Leren studiedag Team

Team

Traject Aleid 0 - 6  6 leerkrachten

Scholing Pravoo 5 leerkrachten

Scholing Such Fun en Staccato  Team

WiSH trainer 3 leerkrachten 

Deltaplan taal 9 leerkrachten

Middenmanagement  3 leerkrachten

Master SEN Leren  1 leerkracht 

Specialist jonge kind 1 leerkracht

School video interactie begeleiding 1 leerkracht

Met Sprongen Vooruit cursus 4 leerkrachten

ATO-coach 1 leerkracht

BHV 5 leerkrachten

Contactpersoon 1 leerkracht

Alle specialisten vervullen samen met de teamleider ondersteuning de taken van de intern begeleider, het ondersteuningsteam 

wordt aangestuurd door de teamleider ondersteuning.

Workshops vanuit ontwikkelteams/

ondersteuningsteam
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HGW, Projectleider begaafdheid 

SSPOH, adviseur DubbelKlik, 

coördinator Bosch netwerk 

begaafdheid

Specifieke verdieping binnen de 

expertise cirkel door o.a. 

literatuurstudie, conferenties, 

collegiale consultatie andere 

scholen, workshops/cursussen, 

netwerkbijeenkomsten. De 

verdieping sluit aan bij het 

meerjarenplan. 

Elke leerkracht op school is deelnemer van één van de expertisecirkels. De ontwikkelteams worden aangestuurd door de 

teamleider onderwijs en kwaliteit. 

aandachtsfunctionaris, 

jonge kind, gedrag, 
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HGW, Trainer Leer en Veerkracht,     

ATO-Coach
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Professionalisering van medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalisering Wie?

Leerkrachtvaardigheden gedrag Team

Coördinator jonge kind 1 leerkracht

Intern Begeleider en het jonge kind 2 leerkrachten

Coachingsvaardigheden 1 leerkracht

Brein en leren Team

Coöperatief leren Team

Directeur IKC directeur

Leerlijnen Team

Taakspel 2 leerkrachtenP
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6 Aanbod basisondersteuning en extra ondersteuning gericht op kindkenmerken 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsaanbod
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Leer- en ontwikkelingsproblemen

leerachterstanden

ontwikkelingsachterstand
ontwikkelingsvoorsprong DubbelKlik

taal

rekenen

Werkhouding 

op het gebied van zelfstandig werken

op het gebied van structureren

op het gebied van zelfstandig begrijpen

op het gebied van doorzettingsvermogen

Sociale en emotionele ontwikkeling

op het gebied van faalangst

op het gebied van teruggetrokkenheid

op het gebied van zelfvertrouwen

op het gebied van weerbaarheid

op het gebied van positie in de groep en contacten

ADHD of ASS kenmerken 

De school kan deze kenmerken signaleren.

De school kan een aanpak voor deze leerlingen opstellen,

De school biedt een veilig klimaat voor deze leerlingen.

de school kan een hulpvraag voor deze leerlingen formuleren.

Psychiatrische problematiek

Specifieke gedragskenmerken

Overactief gedrag

Impulsief gedrag

Internaliserend gedrag

Externaliserend gedrag

Thuissituatie

De school signaleert onderstimulering of overstimulering

De school signaleert verwaarlozing of overbescherming

De school signaleert explosief gedrag

Fysieke en medische kenmerken

Auditieve en spraak-taal problematiek

Visuele problematiek

Motorische problematiek

Specifieke ziektebeelden

Beperkte verstandelijke vermogens

Als gevolg van ernstig letsel

Lichamelijke beperking

BasisondersteuningBasis   

Taakspel, inzet blokje, inzet 

stoplicht, weekplanner, TASC- 

model of beertjes Meichenbaum, 

time timer, koptelefoon, study 

Zie paragraaf 6.1

WIsH training, PBS, groepsplan 

gedrag, Sociogram, ouders, 

Kindbespreking, Zien!, leerkrachten 

en gedragsspecialist signaleren en 

anticiperen
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6.1 Leer- en ontwikkelingsproblemen 

 

Leer- en ontwikkelingsachterstand Ontwikkelingsvoorsprong Taal Rekenen

specialist begaafdheid specialist taal specialist rekenen, 

rekenonderzoek door 

rekenspecialist

Kwaliteitskaart begaafdheid Kwaliteitskaarten 

begrijpend lezen, 

spelling, ontleden, 

technisch lezen en 

dyslexie

Kwaliteitskaart rekenen, 

dyscalculieplan

DHH Quikscan, signalering en 

diagnostiek

Digitale middelen: 

TaalZee, Meesterklaas, 

Spellingoefenen.nl 

Schoolvaardigheids-

onderzoek, Rekensprint, 

Rekenroute

Compacten (overslaan van 

overbodige herhalings- en 

oefenstof)

Digitale middelen: 

Rekentuin, Ambrasoft, 

redactiesommen.nl, 

Bareka

Verrdiepings- en 

verrijkingsaanbod: Levelwerk, 

Kien, ProjectenBallade

Met Sprongen Vooruit 

groep 1 t/m 8, 

rekenspelletjes, 

rekenmaterialen

De leerkrachten geven in de klas les volgens het directe 

instructiemodel en zijn hier ervaren in. De leerkrachten stellen elke 

8 á 10 weken een groepsplan op met gerichte doelen voor de 

kinderen. De leerkrachten worden bij het maken van de 

groepsplannen ondersteunt door de specialisten. Er zijn extra 

handen in de klas d.m.v. een onderwijsassistenten en/of 

leerkractondersteuner. Zijn interventies niet voldoende, dan wordt 

er in overleg met de specialist een handelingsplan opgesteld door 

de leerkracht. Bij handelingsverlegenheid kunnen we de hulp 

inschakelen van het samenwerkingsverband. 
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7 Grenzen aan zorg 

In principe zijn alle kinderen welkom bij ons op school. Bij de aanmelding van kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften bekijken wij of deze kinderen door de school goed begeleid kunnen worden. De volgende 
punten zijn wel/niet van invloed op de besluitvorming.  
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N
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De aanwezige deskundigheid voor extra ondersteuning binnen het team.     

De mate waarin de leerling en leraar extern worden ondersteund.     

De mate waarin de school de leerling de benodigde medische ondersteuning kan geven.     

De mate waarin de school het OPP van de leerling kan uitvoeren.     

De mate waarin de veiligheid van de leerling, medeleerling, hun ouders gewaarborgd kan worden.     

De mate waarin het functioneren en het gedrag van de leerling voor de school hanteerbaar is.     

De mogelijkheden van ons aanbod en de materialen.     

De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen.     

De mogelijkheden, deskundigheid van de leraar.     

Het aantal leerlingen met extra onderwijsbehoeften in de groep.     

Het overschrijden van de maximale groepsgrootte.     
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