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Inleiding 

Een schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document voor elke school. Een 

schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team beschrijft in het 

profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het SOP werd 4-jaarlijks opgesteld. 

Ons eerste profiel dateert uit 2013. Ook in 2017 is er een SOP opgesteld. Dit is ons 3e SOP, deze geldt 

voor één jaar: 2021-2022.  

De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.  

 

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:  

• Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en extra 

ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is;  

• Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen 

samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze 

regio Haaglanden;  

• Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een 

onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.  

 

Dit SchoolOndersteuningsPlan beschrijft hoe wij kinderen begeleiden en ondersteunen. In onze 

schoolgids kunt u een uitgebreide beschrijving vinden van hoe wij werken en wat onze visie op 

onderwijs is. In ons schoolplan staan onze beleidsvoornemens voor de jaren 2019 – 2023 

beschreven. Vanaf 2023 is er een nieuw schoolplan voor de periode 2023-2027. 

Met vriendelijke groet, 

Margriet van der Zalm 

Directeur Prinsehaghe 
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Haaglanden 

Algemene gegevens  
Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor schooljaar 2021-2022. 
 

School Naam: PCB Prinsehaghe 
Adres: Prinsegracht 182 
Telefoon: 070-380 20 98 
E-mail: prinsehaghe@scoh.nl / mvdzalm@scoh.nl  

Opgesteld namens 
directeur en team 

Datum: april 2021 
Directeur: M. Van der Zalm 

Opgesteld met advies 
MR 

Datum: 19 april 2021 
Voorzitter MR: R. Sookhan 

Vastgesteld door bestuur Datum: 
Voorzitter bestuur: J. Snippe 

Schoolgids 
Schoolplan 

https://prinsehaghe.cms.socialschools.nl/praktische-info/schoolgids/ 

http://prinsehaghe.nl/praktische-info/schoolplan-2019-2022/  
 
1.Visie passend onderwijs   
Beschrijf kort de visie op passend onderwijs van de school. Voor uitgebreidere informatie kan 
verwezen worden naar het schoolplan, de schoolgids of de website.  
 

Onze visie 

Wij kijken vanuit een positieve grondhouding en hebben hoge verwachtingen van onze 
leerlingen. We zetten in op een optimale brede ontwikkeling, waarbij we rekening houden met de 
verschillen tussen kinderen binnen de grenzen van onze mogelijkheden als schoolteam. In overleg 
met ouders bekijken wij de mogelijkheden zodat het kind zich maximaal kan ontwikkelen. Hoe wij 
extra ondersteuning bieden en waar onze grenzen liggen is te lezen in dit SOP. School, ouders en 
leerlingen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze 
leerlingen.  Meer informatie vindt u in ons schoolplan en de schoolgids 

Onze leerlingpopulatie 

• Het leerlingaantal per 1 oktober 2020: 190  

• Onze schoolweging was in2019-2020: 36,86 

• Aantal arrangementen 2020-2021: 6 

De leerlingen van onze school komen voor het grootste deel uit de nabijgelegen buurten Centrum 
en Schilderswijk. Een kleiner deel komt uit andere, verder gelegen delen van Den Haag. Onze 
leerling-populatie is heel divers; de (groot)ouders van onze leerlingen komen uit meer dan 40 
verschillende landen van de wereld. Tal van verschillende geloven en culturen ontmoeten elkaar 
bij ons op school. Het overgrote deel van onze leerlingen is in Nederland geboren, desondanks is 
een deel van onze leerlingen minder vaardig in de Nederlandse taal. Wij besteden dan ook veel 
aandacht aan taalonderwijs omdat dit de basis vormt van de ontwikkelingskansen van al onze 
leerlingen.  

 
2.Basisondersteuning binnen Haaglanden   

mailto:prinsehaghe@scoh.nl
mailto:mvdzalm@scoh.nl
https://prinsehaghe.cms.socialschools.nl/praktische-info/schoolgids/
http://prinsehaghe.nl/praktische-info/schoolplan-2019-2022/
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Onderstaande tekst is een vaste tekst voor alle scholen in Haaglanden. 
 
Basisondersteuning 
Basisondersteuning is ondersteuning die op elke school in Haaglanden geboden wordt. Scholen 
ontvangen jaarlijks een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband ten behoeve van het vormgeven 
van basisondersteuning. Deze bijdrage wordt ingezet voor het versterken van passend onderwijs in 
de school. Denk aan het goed organiseren van een multidisciplinair overleg (MDO) of de inzet van 
preventieve en licht curatieve interventies.  
De basisondersteuning van onze scholen bestaat uit:  
A. Basiskwaliteit.  
B. De ondersteuningsstructuur op school.  
C. Werken volgens de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken.  
D. Preventieve en licht curatieve interventies 
 

A. Basiskwaliteit  
De basisondersteuning van een school is ten minste op orde als deze voldoet aan de basiskwaliteit 
zoals gesteld door de Inspectie van Onderwijs.  Prinsehaghe voldoet hieraan.  
 

B. De ondersteuningsstructuur op school 
De ondersteuningsstructuur van de school is het systeem waarmee de school het onderwijs 
evalueert en de ontwikkeling van individuele leerlingen volgt, ook wel de zorgstructuur genoemd. 
Onderdeel hiervan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning 
coördineert en stimuleert. Dit team geeft deze ondersteuning vorm samen met onder meer de 
leerling, de leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, 
de schoolmaatschappelijk werker en andere deskundigen. In het schoolplan wordt beschreven wie 
en met welke expertise onderdeel is van die ondersteuningsstructuur en hoe dit zichtbaar wordt 
gemaakt voor de leerkrachten, ouders en leerlingen.  
 
Zo ziet de zorgstructuur van onze school eruit: 
 

Basisondersteuning  Inhoud Voor wie Afstemming/overleg  

Niveau 1/fase 1 

Groepsniveau 

Kwalitatief goed 

onderwijs aan de 

groep. De leerkracht 

werkt 

handelingsgericht. 

Afstemming 

onderwijs op 

specifieke 

behoeften binnen 

het basisaanbod. De 

algemene 

ondersteuning 

werkt preventief.  

Leerlingen hebben 

voldoende aan het 

basisaanbod. Elke 

leerling werkt op zijn 

of haar niveau binnen 

het aanbod van de 

groep. Voor sommige 

leerlingen vindt 

intensivering binnen 

het basisaanbod van 

de groep plaats.  

Groepsbespreking 

(leerkracht, intern 

begeleider en ouder) 

 

Leerkrachten onderling 

(doorgaande lijn en elkaar 

benutten als steunbron, 

intercollegiale consultatie)  

Leerkracht - ouder.  

Leerkracht - intern 

begeleider 
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Niveau 2/fase 2 

Schoolniveau 

Inzetten van 

preventieve en licht 

curatieve 

interventies  

Leerlingen die 

aanvulling nodig 

hebben op de doelen 

voor de basisgroep en 

subgroepen.  

Leerlingbespreking 

(leerkracht, intern 

begeleider en ouder). 

Indien gewenst overleg 

met adviseur van het 

samenwerkingsverband.  

Leerkrachten onderling 

(elkaar benutten als 

steunbron) 

Leerkracht - ouder 

Leerkracht - intern 

begeleider 

Niveau 3/fase 3 

Arrangement intern 

of extern vanuit 

S(B)O 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Niveau 4/fase 4 

Externe verwijzing 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

• Voor de peutergroepen en de groepen 1 t/m 8 volgen wij onze leerlingen m.b.v. Parnassys.  

• Bij de peuterschool en in de groepen 1-2 maken wij daarnaast gebruik van het leerling 
observatiesysteem Kijk! 

• Vanaf groep 3 volgen wij de vorderingen van onze leerlingen ook met Leeruniek. In 
Leeruniek zijn zowel de resultaten van methodegebonden- en de niet methodegebonden 
toetsen te zien.  

• Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij Zien. 

• In Leeruniek hebben wij voor de basisvakken onze schoolbrede, en waar nodig 
groepsspecifieke, aanpak beschreven. Zo borgen we de doorgaande lijn. De intern 
begeleiders voeren minimaal 2x per jaar groeps-/leerlingbesprekingen met de 
leerkrachten. De leestempotoetsen staan (nog) niet in Leeruniek, deze worden wel in de 
groepsbesprekingen besproken.  

• Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet volgens verwachting verloopt wordt, zo 
nodig, een plan van aanpak opgesteld. 

• N.a.v. de observaties uit Kijk en de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem 
Cito, formuleren de leerkrachten op groeps- en/of leerling niveau uitdagende en meetbare 
doelen voor een afgesproken periode. De onderwijsbehoeften van iedere leerling wordt 
per ontwikkelingsgebied (cognitief) vastgelegd in Leeruniek.  

• De hoofdvakken worden, waar mogelijk op 3 niveaus aangeboden: basis, verrijking en 
verlengde instructie.  
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• Voor rekenen maken we vanaf groep 5 gebruik van Snappet. Snappet is een adaptieve 
methode. Bij spelling en taal is het boek leidend, Snappet wordt gebruikt voor de 
verwerking en extra inoefening.  

• Eventuele verbeteracties die voortkomen uit de toets resultaten, worden door de Intern 
begeleider met de leerkracht besproken en vastgelegd. 

• De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden 2 x per jaar met het hele 
team besproken.  

•  De directie en intern begeleiders hebben 3-wekelijks overleg over de leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte en over de onderwijskwaliteit.  

•  De experts in de school bekijken ieder vanuit hun specialisatie welke verbeteringen er 
wenselijk zijn en beschrijven dit in een breed gedragen beleidsplan. 

• Leerkrachten maken gebruik van collegiale consultatie en visitatie en maken gebruik van 
elkaars expertise.  

• Wanneer er problemen zijn met het gedrag of de thuissituatie van een leerling dan kunnen 
wij een beroep doen op ondersteuning van SMW. 

• Wanneer blijkt dat wij op onze school een leerling onvoldoende kunnen ondersteunen, 
dan schakelen wij een extern onderzoeker in (zie ook 3: extra ondersteuning). 

• De resultaten van dit onderzoek worden met ouders en onderzoeker besproken.  

• Hieruit kan volgen dat de leerling een arrangement krijgt waarbij het op school extra 
ondersteuning aangeboden krijgt door een extern begeleider en/of expert. 

• Het kan ook zijn dat een leerling doorverwezen wordt naar een school voor SO of SBO.  

• Onze zorgstructuur is vastgelegd in het zorgplan.  
 

  
C. Handelingsgericht werken  

In Haaglanden hebben we afgesproken dat we de onderwijsontwikkeling van kinderen volgen door 
de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken te gebruiken. Hieronder verstaan we dat de school 
vanuit overzicht (wat is bekend) en inzicht (verklarende factoren) tot een passend uitzicht (passend 
aanbod) voor een leerling komt. Hierbij wordt de ontwikkeling van de leerling regelmatig 
geëvalueerd en worden zo nodig de doelen of het plan van aanpak voor de leerling bijgesteld. 
Scholen werken doelgericht en denken in mogelijkheden.  
 

Uitgangspunt HGW Op orde In 
ontwikkeling 

Nog op te 
starten  

Handelingsgericht werken is een actuele werkwijze 
binnen onze school.  

x   

1. Doelgericht werken. x   

2. De werkwijze is systematisch, in stappen en 
transparant. 

x   

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. x   

4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, 
opvoeding en onderwijs. 

x   

5. Ouders en leerkrachten worden als 
ervaringsdeskundigen en partners gezien.  

x   

6. Positieve aspecten zijn van belang. x   

7. Constructieve samenwerking. x   
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Standaarden handelingsgericht werken (naar Handelingsgericht Werken, N. Pameijer) 

vertaald naar onze school 

1. Doelgericht werken. 
 

Alle leerkrachten stellen hoge, reële doelen op tijdens de groepsbespreking, voor de lange termijn 
(einde schooljaar) en voor de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden vastgelegd in het 
overzicht groepsbespreking.  
De doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen en collega’s. De doelen 
bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele leerling en/of de groep.  
De onderwijsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren van onze leerlingen worden 
voor alle vakken genoteerd in Leeruniek. Wij werken met een standaardaanpak: 
Onderwijskaarten, voor basisvakken voor de hele school en waarborgen zo een doorlopende 
leerlijn. Binnen deze aanpak differentiëren wij. De Onderwijskaarten staan in Leeruniek.  
De leerlingen worden ingedeeld in niveaugroepen op basis van de tussendoelen van de methodes, 
de Cito LOVS toetsen en Kijk! 
Zonodig worden er individuele handelingsplannen gemaakt.  

2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 
 

Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun 
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het 
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te 
formuleren. 

3. Onderwijsbehoeften staan centraal. 
 

Alle leerkrachten checken op continue basis de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de 
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. Dit doen 
zij o.a. tijdens de lessen en door gebruik te maken van evaluatiemomenten aan het einde van de 
les om het proces en de doelen met de leerlingen te bespreken.  

4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs. 
 

Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, 
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. Hiervoor worden onder andere start- en 
voortgangsgesprekken gevoerd met de ouders, het kind (vanaf groep 4) en de leerkracht. Hierin 
wordt de ontwikkeling van het kind besproken als ook de interesses, sterkte kanten en talenten 
van de leerling. 

5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.  
 

Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner 
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.  
Wij willen de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het onderwijs aan hun kind. Hiertoe is een 
werkgroep ouderbetrokkenheid opgericht die initiatieven ontplooit om ouders “de school in te 
halen.” Dit zijn o.a. informatie- en themabijeenkomsten, koffieochtenden met de directeur, 
startgesprekken en voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn er uiteraard individuele gesprekken. Wij 
maken gebruik van Social Schools om onze ouders te informeren. 

6. Positieve aspecten zijn van belang. 
 

Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.  
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Daarnaast worden bij de startgesprekken de persoonlijke (haalbare) doelen van het kind voor het 
jaar besproken. Aan deze doelen wordt, naast de tussen en einddoelen, gedurende het jaar 
gewerkt. 

7. Constructieve samenwerking. 
 

Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al 
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

 

D. Preventieve en curatieve interventies  
Elke school kan binnen de basisondersteuning een aantal preventieve- en licht curatieve interventies 
inzetten om te voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling. De school 
voert deze interventies uit binnen de eigen ondersteuningsstructuur en onder eigen regie en 
verantwoordelijkheid.  
 
Extra expertise binnen het team  

Expertise 
 

Ja / nee Uren beschikbaar 

Remedial teaching nee Geen gekwalificeerde RT-er 

Expertise taal, lezen en spraak ja Taalspecialist: totaal ambulant: 2 u p/w 

Expertise rekenen en wiskunde ja Rekenspecialist: totaal ambulant 2u p/w 

Expertise gedrag In opleiding Geen ambulante tijd 

Expertise jonge kind nee  

Expertise (hoog)begaafdheid nee  

Expertise motoriek ja Vakleerkracht gym: totaal 30 u 

Expertise tweede taal/NT2 ja VVE tutor: totaal 25,5 u 

Expertise cognitieve ontwikkeling ja Leerspecialist/IB: totaal 34 u 

Expertise autisme nee  

Expertise zieke leerlingen nee  

Expertise faalangst Nee, geen expert, 
wel standaard bij 
elke leerkracht 

Behoort tot de basiskennis van de 
leerkrachten, geen aparte expert in 
school. 

 

 
Expertise van externe deskundigen  

Betrokken experts Structureel Regelmatig Incidenteel  Niet van 
toepassing  

Speciaal Basisonderwijs   x  

Speciaal Onderwijs   x  

Adviseur passend onderwijs   x  
Schoolmaatschappelijk werk (+) x    

Leerplichtambtenaar   x  

Jeugdgezondheidzorg/schoolarts/Sc
hoolverpleegkundige 

  x  

CJG   x  
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Politie/wijkagent   x  

Logopedie   x  

Fysiotherapie    x  

Jeugdhulppartners   x   
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Zo ziet het er bij ons op school uit: 

 

Organisatie Functie/deskundigheid Inzet en zichtbaarheid 

HCO Gedragsdeskundige  Wordt ingehuurd voor het doen van 

individueel onderzoek bij leerlingen 

Xtra+, Schoolformaat, 

Kwadraad 

Schoolmaatschappelijk werk De smw’er is 5,5 uur beschikbaar 

voor de school en aanwezig bij het 

MDO. De smw is elke week een 

ochtend op school aanwezig met 

een inloopspreekuur.  

Logopediste  Neemt in sept de TSI af bij leerlingen 

van gr 2. 

Schoolarts  Regulier onderzoek in CJG zijn op 5 

(in gr 2) en 10 of 11 jarige leeftijd (in 

gr 7), en op aanvraag 

 
 
Bijzondere voorzieningen en/of toegankelijkheid in het gebouw 

Voorziening Aanwezig in de school Niet van toepassing 

Rolstoelvriendelijk nee  

Invalidetoilet ja  
Voorzieningen 
doven/slechthorenden 

nee  

Voorzieningen 
blinden/slechtzienden 

nee  

Gespreksruimte ja  

Therapieruimte nee  

Verzorgingsruimte nee  

Time out ruimte nee  

Lift nee  

   
 

 
3. Extra ondersteuning  
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de basisondersteuning van onze school 
mogelijk is, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van een 
arrangement vanuit het samenwerkingsverband, de inzet van jeugdhulp of een verwijzing naar het 
speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs*.  De extra ondersteuning wordt besproken in het 
multidisciplinair overleg (MDO) in overleg met de ouders en indien mogelijk ook met de leerling. Bij 
het vormgeven van extra ondersteuning is de adviseur passend onderwijs van het 
samenwerkingsverband betrokken. Zie voor meer informatie de website van het 
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samenwerkingsverband SPPOH, www.sppoh.nl. De intern begeleider is aanspreekpunt voor de 
ouders, leerkracht en leerling bij het vormgeven van extra ondersteuning.  

Professionals buiten de school 

• Buro leerlingenhulp https://www.buroleerlingenhulp.nl/  

• Experts vanuit S(B)O 

 Route bij aanmelding 
Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld wordt, in gesprek met de ouders, vastgesteld of de 
leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft. We kijken naar de mogelijkheden om deze 
leerling onderwijs te kunnen bieden, binnen de grenzen van onze ondersteuning. Indien 
noodzakelijk en mogelijk wordt hiervoor extra hulp aangevraagd in de vorm van een arrangement.  
 
Grenzen aan de ondersteuning 
Helaas zijn er grenzen aan de ondersteuning die onze school kan bieden. Leerlingen die 
gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben kunnen wij geen passende onderwijsplaats bieden. 
Deze leerlingen worden door ons doorverwezen naar SO/SBO-scholen in ons 
samenwerkingsverband.  
 
Dit betekent dat wij leerlingen met de onderstaande problematiek niet kunnen begeleiden: 
 

Gebied Beperking 

Cognitieve ontwikkeling Kinderen met een verstandelijke beperking en/of een (grote) 
ontwikkelingsachterstand die de reguliere lessen niet kunnen 
volgen 
Kinderen met geheugenproblemen 
Kinderen met het syndroom van Down 
Kinderen die de taal niet spreken en geplaatst moeten worden 
in groep 3 en hoger 

Gedrag  
(in zeer beperkte mate 
kunnen wij begeleiding 
bieden aan deze leerlingen 
mits het gedrag stuurbaar is. 
Dit is afhankelijk van de 
groepssamenstelling).  

Kinderen met grensoverschrijdend gedrag, die de veiligheid 
aantasten 
Kinderen die zeer ernstig storend gedrag vertonen 
Kinderen die een beperkte gewetensontwikkeling hebben 
Kinderen met een combinatie van gedrags- en leerproblemen, 
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte 

Lichamelijke ontwikkeling Kinderen die blind of zeer slechtziend zijn 
Kinderen die doof zijn en niet geholpen kunnen worden door 
het dragen van een hoorapparaat 
Kinderen met een lichamelijke beperking waardoor zij niet 
kunnen traplopen 
Kinderen die niet zindelijk zijn 
Kinderen die niet zelfstandig naar het toilet kunnen 
Kinderen waarbij medisch handelen noodzakelijk is (afhankelijk 
van de medische noodzaak). 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Kinderen die niet in staat zijn om contact te leggen 
Kinderen die zich agressief gedragen tov medeleerlingen en 
onderwijspersoneel 
Kinderen die seksueel overschrijdend gedrag vertonen. 

https://www.buroleerlingenhulp.nl/
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Kinderen die onvoldoende zelfredzaam zijn vergeleken met 
leeftijdsgenoten (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling) 

 
 

 

4. Zorgplicht 
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij 
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften passend onderwijs kan bieden, eventueel met de inzet van extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Soms is van tevoren niet duidelijk of en zo ja 
welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na 
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schriftelijke aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s) de tijd om te onderzoeken welke onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en of de school passend onderwijs kan bieden. De 
periode van zes weken kan eenmalig met vier weken worden verlengd. Dit moet wel aan de ouders 
worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning niet bieden, dan zoekt zij samen met 
ouders naar een passende plek op een andere school. Het samenwerkingsverband kan hierin 
ondersteunen, maar de schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk.  

 
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school 
bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip 
valt. Een school kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat de school een 
consequent en transparant toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag van de 
(bijzondere) school niet erkennen, is dit grond voor weigering. Het toelatingsbeleid van scholen is 
niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen in het werkgebied is duidelijk hoe 
scholen omgaan met het toelaten van leerlingen. In werkgebieden waar sprake is van 
plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren scholen actief overleg om dit 
gezamenlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt. Mocht blijken dat 
scholen/schoolbesturen onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan spreken 
schooldirecteuren elkaar hier actief op aan. In laatste instantie kan de directeur van het 
samenwerkingsverband met schoolbesturen in gesprek gaan en eventueel besluiten het bestuur van 
het samenwerkingsverband maatregelen voor te stellen. Bij tussentijdse schoolwisseling van 
leerlingen hebben scholen altijd contact met elkaar voor zij een leerling van een andere school 
aannemen. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de zorgplicht mogelijk van 
toepassing is, maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of S(B)O - BAO, situaties van 
onvrede bij ouders, etc.) 
 
5. Financiën basisondersteuning  
Elke school ontvangt een geldbedrag ter versterking van de basisondersteuning inclusief interventies. 
Dit bedrag wordt per schooljaar vastgesteld en toegekend. Het bestaat uit een vaste voet per 
zelfstandige schoollocatie en een bedrag per leerling.  
 

  
Ter informatie: In het schooljaar 2020-2021 betreft het een vaste voet van € 8.500 plus € 106 per 
leerling. Deze gelden worden ingezet om leerlingen individueel of in kleine groepjes te 
ondersteunen.  
 

 
6. Ontwikkeling/ evaluatie  

De school heeft doelen passend onderwijs opgesteld in het jaarplan en het NPO.  

 

In het schooljaar 2021-2022 krijgen de volgende doelen extra aandacht: 

• We gaan ons onderwijs nog beter afstemmen op de mogelijkheden en talenten van al 
onze leerlingen. O.a. door diepere analyse van de opbrengsten en het nog beter 
afstemmen van het onderwijsaanbod aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We 
maken hiervoor gebruik van o.a. de software van Leeruniek. 
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• In alle groepen is minimaal 2 dagdelen extra ondersteuning aanwezig om leerlingen die 
een achterstand hebben opgelopen door de Corona pandemie weer op niveau te krijgen. 
Deze ondersteuning richt zich zowel op cognitief gebied, als ook op sociaal emotioneel.  

• Waar nodig worden cursussen aangeboden op het gebied van welzijn, zoals Rots en Water 
en inzet van de Gelukskoffer. Dit kan zowel met de gehele groep als ook in kleine groepjes.  

• We richten de aandacht op didactiek en het aanleren van vaardigheden bij leerlingen die 
passen bij toekomstgericht onderwijs, o.a. executieve functies. Het team en de leerlingen 
worden hierin getraind.  

• Ons onderwijs wordt nog beter afgestemd op de mogelijkheden en talenten van onze 
leerlingen. We gaan hierin een breed betekenisvol aanbod ontwikkelen. Dit doen we door 
het projectmatig werken en het in samenhang aanbieden van de vakken. 

 
Het schoolondersteuningsprofiel wordt geëvalueerd via de PDCA cyclus van de school op 
startvergadering schooljaar in augustus 2021.    
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Dit SchoolOndersteuningsProfiel is goedgekeurd door de voorzitter van de MR. 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
 
 
 
R. Sookhan- Ramlal 


