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Inleiding

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden

zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra

ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau

van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen.

De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de

kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder

gaan dan de afspraken over de basisondersteuning.

Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand

gekomen en vastgesteld. De medezeggenschapsraad heeft met dit profiel ingestemd.

1. Visie op ondersteuning van

samenwerkingsverband SWV 2305 PO

Het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben, of het nu gaat om kinderen

met bijvoorbeeld minder of juist meer verstandelijke vermogens, acht het

samenwerkingsverband (SWV) van groot belang.

Zij ziet het als een maatschappelijke opdracht om voor kinderen in de basisschoolleeftijd,

als het even kan, een regulier onderwijstraject aan te bieden.

Er wordt veel gesproken over opbrengstgericht werken met name in de vakken taal/lezen

en rekenen/wiskunde en het bevorderen van excellentie.

Passend onderwijs en deze laatste onderwerpen gaan eigenlijk over het hart van goed

onderwijs: bij alle kinderen eruit halen wat er in zit!

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband zien passend onderwijs dan ook als een

integraal onderdeel van goed onderwijs en niet als een apart beleidsterrein. Het hart van

(passend) onderwijs vindt plaats in het primaire proces en staat onder de directe invloed

van de schoolbesturen.

Het is hun kerntaak en het samenwerkingsverband kan hier hooguit in stimuleren en

faciliteren.

Dit leidt tot de volgende kernboodschap, onze visie en missie:

Onze kernboodschap: Alle kinderen gaan naar de best passende school, zij ontvangen

onderwijs dat bij hen past! Kinderen, ouders en school vormen in deze doelstelling de

zogenaamde gouden driehoek.
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Een goede afstemming en samenwerking in deze driehoek is de essentie van passend

onderwijs.

De visie van het SWV is dat alle kinderen in de scholen van de aangesloten schoolbesturen,

onderwijs genieten dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en

creatieve ontwikkeling.

Uitgangspunten daarbij zijn:

● Leerkrachten in onze school werken (samen met ondersteunend personeel)

opbrengstgericht en handelingsgericht/oplossingsgericht.

● Het kind staat centraal, altijd samen met zijn/haar leerkracht. Leerkrachten gaan daarbij

uit van wat kinderen nodig hebben, met oog voor hun talenten.

● Ouders en leerkrachten werken positief samen rond om de ontwikkeling van het kind.

Passend Onderwijs is uiteraard nodig voor alle kinderen.

Binnen het samenwerkingsverband werken scholen - reguliere scholen,

scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal

onderwijs (SO, van cluster 3 en 4) - samen om vorm te geven aan extra ondersteuning.

Onze missie is dan ook: Voor ieder kind is er onderwijs dat past bij zijn/haar ontwikkeling,

waarbij leerkrachten en ouders uitgaan van bestaande verschillen tussen kinderen.

Ieder kind is uniek.

Hierbij gaan we uit van het principe: regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is.

Het liefst zo thuisnabij mogelijk.

2. Schoolconcept

Beschrijving

Missie:
De Bron zorgt voor ontwikkeling.

Ambitie:
We richten ons onderwijs zo in dat we tegemoet kunnen komen aan de visie zoals hieronder
beschreven. Ons onderwijs staat voor: opbrengstbewust, uitdagend, zelfstandig,
verantwoordelijk, samen.

Visie:
Identiteit: De Bron is een christelijke school. Kinderen leren vanuit de relatie met God – naar
het voorbeeld van Jezus, Gods zoon – om te gaan met elkaar, het milieu en de natuur. Wij
leren de kinderen welke waarden en normen belangrijk zijn. Leerlingen doen mee met
activiteiten die voor de christelijke identiteit van belang zijn. Wij brengen kennis en inzicht bij
over andere culturen en godsdiensten. We gaan met respect om met mensen die zich
onderscheiden door beperking, huidskleur, geaardheid of status. Op onze school is het
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vanzelfsprekend dat we tolerant zijn.

Pedagogisch:
Onze school biedt kinderen veiligheid en structuur. We sluiten aan op de mogelijkheden van
leerlingen en leren hen hiermee om te gaan. Daarbij leren wij hen verantwoordelijkheid te
nemen en zelfstandig te denken en te handelen. Wij besteden aandacht aan sociale vorming,
leren hen samenwerken en samenleven. Het schoolteam toont in de omgang met leerlingen,
ouders en elkaar voorbeeldgedrag.
Op school zijn duidelijke en heldere afspraken.

Didactisch/onderwijskundig:
Op de Bron hebben we hoge verwachtingen van de kinderen. We sluiten aan bij het niveau
van het kind en passen de leerstof hierop aan. Bij rekenen, taal en lezen werken we met drie
instructieniveaus. De leerlijnen zijn hierbij leidend. We bieden kinderen strategische
vaardigheden aan zodat ze leren te leren. Bij het geven van opdrachten houden we rekening
met verschillende leerstijlen. Ook laten we kinderen regelmatig samenwerken. Leerkrachten
betrekken ouders en kind actief bij het onderwijsproces en indien nodig worden externe
deskundigen ingeschakeld. We geven kinderen de mogelijkheid om op eigen wijze
uitdrukking te geven aan gevoelens en talenten op alle vakgebieden.

Organisatorisch:
We werken vanuit het principe van de lerende organisatie, fouten maken hoort erbij. Daarbij
hoort heldere en professionele communicatie binnen alle geledingen van de school. Er is
sprake van een herkenbare doorgaande lijn in het leerproces. We evalueren systematisch ons
onderwijs en waar nodig leidt dit tot bijstellingen of vernieuwingen. Daarbij reflecteren we
voortdurend op ons eigen handelen. Er is aandacht voor het welbevinden van de leerling en
de leerkracht. Van de leerkracht mag dan ook worden verwacht dat deze
didactisch/onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch adequaat handelt. Dit zien we
terug in een goed klassenmanagement.

Maatschappelijk:
Op onze school leren leerlingen dat zij deel zijn van de samenleving. We ontwikkelen bij
kinderen een positief kritische kijk op deze samenleving. De Bron bepaalt haar beleid en de
uitvoering daarvan, en gebruikt de wensen en de vragen van ouders en kinderen als input
voor kwaliteitszorg. Ouders en kinderen mogen daarbij betrouwbaarheid, empathie en
openheid van de school verwachten. Een voorwaarde voor het team om met ouders en
kinderen om te kunnen gaan, is het vermogen tot reflectie en zelfreflectie.

Visie van de school op ondersteuning

Passend onderwijs op de Bron
De Bron is onderdeel van stichting Cambium.
Vanuit Cambium hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Ieder kind verdient goed onderwijs.
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• Onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.
• We gaan voor thuisnabij onderwijs binnen de dorpskern Wezep.
• Partnerschap tussen ouders en school vergroot de opbrengst van ons onderwijs.

Onze visie is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat verschillen tussen kinderen
gewoon zijn. Binnen Cambium (De Bron) werken wij er dan ook dagelijks aan om ieder kind
dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen
ontwikkelen. Dat is maatwerk. Cambium wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een
basisschool in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een
vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving.
Kinderen die het echt nodig hebben kunnen net als nu, naar het speciaal onderwijs.
Dat blijft. Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 2305.
Ons streven is dat er minder kinderen worden doorverwezen naar het speciaal (basis)
onderwijs. Wij hebben daarvoor de ondersteuningsstructuur zo ingericht dat onder meer een
onderwijsassistent de leerkracht en kinderen extra ondersteunt.

Samenwerking met ouders

Graag betrekken we ouder(s)/verzorger(s) bij het onderwijs aan hun kind op De Bron. Deze
betrokkenheid is immers van groot belang voor de ontwikkeling van hun kind.
Dit doen we op de volgende manieren:

● Tijdens de periodieke 10-minutengesprekken.
Alle ouders worden verwacht tijdens het kennismakingsgesprek bij de start van het
nieuwe schooljaar. (vanaf groep 5 met de leerling erbij) en bij de rapportbespreking
na de eerste periode. Daarnaast zijn er 2 facultatieve 10-minutengesprekken
gedurende het schooljaar op vaste momenten.

● Bij de start van het schooljaar kiezen we een vorm van kennismaken met ouders en
elkaar; bijv. in de vorm van een informatieavond of startactiviteit.

● 1 keer per maand ontvangen ouders de digitale nieuwsbrief.
● Via Parro delen de leerkrachten regelmatig nieuws en foto’s van de klas.
● Via Parro kunnen korte berichten van -en naar ouders worden gestuurd.

Als er onderwerpen zijn die ouders of leerkrachten liever niet via Parro of telefonisch worden
besproken, dan nodigen wij ouders óf ouders ons van harte uit om op school met elkaar in
gesprek te gaan op een daarvoor geschikt moment.
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3. Arrangementen binnen de school

Basisondersteuning

Het samenwerkingsverband 2305PO heeft de volgende standaarden vastgesteld als de

basisondersteuning die op alle scholen wordt geleverd:

Standaard

A: Pedagogische aanpak

De school beschikt over een beschrijving van het pedagogisch klimaat (deze is omschreven

in de visie), die door alle teamleden wordt toegepast, waarin o.a. staan beschreven de

omgangsvormen, hoe gehandeld wordt bij pestgedrag, normoverschrijdend gedrag en

belonen en straffen. Periodiek wordt een leerlingenenquête afgenomen, waarin veiligheid

herkenbaar is opgenomen.

B: Didactische omgeving

Er wordt afgestemd op verschillen tussen de leerlingen qua leerstof, onderwijstijd,

werkvormen, verwerking en instructie. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen extra

begeleiding, extra leerstof en/of extra materialen.

Leerlingen krijgen feedback over hun resultaten.

C: Handelingsgericht werken

De school gebruikt een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve en de sociaal-emotionele

ontwikkeling. Daarbij is ook aandacht voor de fysieke ontwikkeling van de leerling.

Er wordt planmatig gewerkt aan de hand van de resultaten. Zo wordt er minimaal twee

maal per jaar geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau, waarna zo nodig snel

extra ondersteuning wordt gegeven. Dit wordt geborgd in analyseformulieren.

De school heeft beschreven wanneer een ontwikkelingsperspectief (OPP) moet worden

opgesteld en zo nodig bijgesteld. In het OPP worden onderwijsbehoeften en bevorderende

en belemmerende factoren beschreven. Ook het OPP wordt twee maal per jaar

geëvalueerd en bijgesteld, met medeweten van ouders.

D: Beleid en organisatie

Hoe de school de onderwijsondersteuning vormgeeft is uitgewerkt in procedures die

werken in de praktijk. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie zijn daarbij

duidelijk beschreven. Het systeem wordt jaarlijks geëvalueerd (volgens de PDCA cyclus), zo

nodig bijgesteld en vervolgens geborgd. De resultaten van de evaluatie worden gedeeld

met ouders. (via de schoolgids/jaarkalender) De school kan deskundigheid inschakelen van

de IJsselgroep en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De Intern Begeleider participeert

in een bovenschools netwerk.

E: Professionaliteit

De school is deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.

Het personeel beschikt over didactische, pedagogische en organisatorische competenties.

Er is een deskundig intern begeleider op school.
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F: Communicatie

De samenwerking met ouders vinden wij als school heel belangrijk.

Om het onderwijsproces rondom een leerling vorm te geven, zoeken wij dan ook de

samenwerking met ouders. De samenwerking wordt zo vormgegeven dat iedereen tijdens

het proces op de hoogte is van de gestelde doelen, de gemaakte afspraken en de

ontwikkeling. Bij de overgang naar een andere school zorgen we er met elkaar voor dat dit

zo soepel mogelijk verloopt. Hierbij wordt ook de groep van de leerling betrokken.

Met de ouders van vertrekkende leerlingen wordt een feedbackgesprek gevoerd,

waarin we samen terugkijken op het proces.

G: Doorgaande lijn

De school legt het aannamebeleid vast. Er is sprake van een warme overdracht (gesprek) bij

de instroom vanuit voorschoolse instellingen of het speciaal (basis) onderwijs. Ook vindt er

jaarlijks een overdracht plaats tussen de leerkracht van de huidige groep en de leerkracht

van de volgende groep. De overdracht naar het voortgezet onderwijs is zorgvuldig.

Extra ondersteuning binnen de school

Wij denken als school in termen van: Wat heeft dit kind nodig, met mij als leerkracht, met
deze lesstof, met deze medeleerlingen, met deze ouders etc. We kijken daarbij naar het kind
en zijn gehele omgeving, waarbinnen we bewust zijn van het feit dat we het meeste kunnen
aanpassen aan het aanbod/gedrag van ons als leerkrachten. Deze manier van denken en
werken wordt Handelingsgericht werken genoemd, ook wel HGW.

In de klas: Het Handelingsgericht Werken willen we zoveel mogelijk toepassen in de eigen
groep, passend bij wat een leerling nodig heeft. Hierbij wordt het directe instructiemodel
toegepast. Differentiatie/instructie wordt in drie niveaus aangeboden. Daarbij worden de
chromebooks ingezet. Indien nodig worden aangepaste materialen en leerlijnen ingezet. Dit
gaat in overleg met de intern begeleider en ouders. Bij aanpassingen wordt dit beschreven in
het groepsplan en/of individueel plan.
Buiten de klas: Als blijkt dat voor een leerling ondersteuning buiten de klas nodig is dan
zetten we hiervoor onderwijsassistenten, specialisten in het team, specialisten Ambulante
Begeleiding en orthopedagoog van IJsselgroep, specialisten vanuit KBC/Braams, logopedie en
kinderfysiotherapeut in.
Dit wordt beschreven in groepsplannen en/of individuele plannen.
Op de Bron zijn voor de uitvoering hiervan verschillende ruimtes beschikbaar.
KBC en logopedie Abel zitten hierbij op een vaste plek in de school.
Het uitgangspunt van de Bron is dat we leerlingen zolang mogelijk willen laten meedoen met
het niveau van de groep. Soms is dat niet meer mogelijk. Als een leerling geruime tijd
intensieve begeleiding heeft gehad en blijkt dat het gemiddelde niveau van de groep niet
haalbaar is, kan een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Dit gebeurt pas na
overleg en in samenspraak met de ouders en nadat er een cognitief onderzoek heeft
plaatsgevonden door de extern begeleider. Zodoende is bekend wat de capaciteiten van een
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leerling zijn en welke doelen er gesteld kunnen worden tot en met eind groep 8.

Inventarisatie specialismen in de school

Schoolcoördinator Nynke van der Eijk
ICT coördinator Janiek Vonder
Specialist jonge kind Jolanda Töpfer
Vertrouwenspersoon Thilde van der Wal
Intern begeleider Jacqueline Bos

‘Arrangementen’/ werkwijze met externe partijen

De school werkt samen met externe partners om leerlingen extra ondersteuning te bieden
en geeft met de volgende externe partners arrangementen vorm.

IJsselgroep Stichting Cambium is aangesloten bij de IJsselgroep. Het doel van
de IJsselgroep is om scholen te ondersteunen bij het vormgeven
van passend onderwijs: vanuit het positieve en gericht op wat
wel kan en mogelijk is. Er is een vaste orthopedagoge verbonden
aan de Bron. Samen kijken we welke expertise evt. nog meer
nodig is bij een casus.

KBC dyslexie
In de school is behandeling voor dyslexie mogelijk.

Logopediepraktijk Abel In de school is er de mogelijkheid om na onderzoek over te gaan
tot behandeling.

Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG)

Onder deze naam werken diverse organisaties  met de scholen
samen om alle vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid
en ontwikkeling te beantwoorden.
De JGZ verpleegkundige, de jeugdarts en de school-
maatschappelijk werker zijn aanspreekpunt voor ouders,
leerkrachten in school.
1 keer per maand is de SchoolMaatschappelijkWerker op school
aanwezig voor een inloopspreekuur wat beschikbaar is voor
ouders.

GGD Noord-en Oost
Gelderland

Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ
ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen.
Dit gebeurt door preventieve gezondheids onderzoeken en
vaccinaties van kinderen, ondersteuning van
ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met
andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in
groep 2 en groep 7.

Ambulante Begeleiding Als er een specifieke ondersteuningsvraag ligt kunnen wij
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vanuit “de Twijn” hiervoor de hulp vragen van de Ambulant Begeleider.

Fysio Moor-kids Moor kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie en
kinderoefentherapie. Zij verzorgen op school observaties en
kunnen na overleg met ouders een aanbod doen voor therapie.
Ouders kunnen zelf ook contact zoeken.

Goed Bezig De gymlessen worden verzorgd door een medewerker van Goed
Bezig

4. Grenzen van de ondersteuning

criteria die de
grenzen van de
school bepalen

Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. Niet iedere
school binnen het SWV is in staat om alle leerlingen met diverse
ondersteuningsbehoeften op te vangen. We streven op de Bron naar
realistisch inclusief onderwijs.
Het SWV ondersteunt de school indien nodig bij het vinden van een juiste
setting buiten de school.
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden
door interne of externe oorzaken.
Daarbij spelen de volgende criteria een rol:
● De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij de
individuele leerling
● Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht
● Mate van zelfredzaamheid
● Mate van fysieke en/of medische verzorging
● Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk en nodig is
● Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen
● Groepsgrootte

actuele grenzen
van de school

Ieder schooljaar kan de situatie in de school verschillen op meerdere
factoren, waardoor grenzen aan de te bieden ondersteuning verschuiven.
Hieronder staat een overzicht van de actuele situatie.

stimulerende factoren belemmerende factoren

leerkrachten Betrokken leerkrachten met hart
voor kinderen en de zorg die zij
nodig hebben.
Leerkrachten hebben zichzelf
geprofessionaliseerd en blijven in
ontwikkeling.

Door de grootte van sommige groepen
is het soms moeilijk om alle kinderen
die aandacht te geven die zij
“verdienen”.
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interne
begeleiding

IB-er goed bereikbaar door 3
dagen aanwezigheid. Goede
samenwerking binnen stichting
Cambium (IB-netwerk) en
daarbuiten (gemeente
Oldebroek)

Startende IB-er

directie Laagdrempelig door open
houding, goede bereikbaarheid
door dagelijkse aanwezigheid
van 1 van de MT-leden, actuele
scholing, goede samenwerking
binnen gemeente Oldebroek en
stichting Cambium.

team(cultuur) Grote betrokkenheid, uitwisselen
van kennis, harde werkers,
professionele werksfeer.
Inzet van vakdocenten voor gym
en muziek.
Scholing middels E-Wise

leerlingen Achtergrond van de leerlingen loopt
uiteen. Op het gebied van zorg is de
vraag groot.

ouders Over het algemeen goede
ouderbetrokkenheid. Meeste
ouders zijn aanwezig op de
daarvoor aangekondigde
oudercontacten.
Er is een betrokken
OuderWerkGroep

Doordat er veel werkende ouders zijn
is het met regelmaat lastig om hulp bij
schoolactiviteiten te krijgen.

gebouw en
inrichting

Nieuw gebouw, met een
open/warme inrichting. Er zijn
meerdere ruimtes voor
ondersteuning door
onderwijsassistenten en externe
partijen. Er is een
techniek/kooklokaal, een speel-
en gymlokaal. Er is een
bibliotheek in school. Er kan
gewerkt worden op de leer-
pleinen. Een lift is aanwezig.

Onder- en midden/bovenbouw is
gescheiden door een verdieping in het
gebouw.

activiteiten en
materialen

Er wordt regelmatig
deelgenomen aan activiteiten die
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worden georganiseerd door
externe partijen zowel in als
buiten de school. De school doet
mee aan toernooien zoals
dammen, voetbal en korfbal.

schoolomgeving Ruime schoolomgeving met een
mooi groot speelplein met
voldoende speelmogelijkheden.
De Bron bevindt zich in het
gebouw van IKC de Vlinder.
Het ligt dichtbij winkels en
natuur. Er is voldoende
parkeergelegenheid rondom de
school.

aandacht en tijd Er is met regelmaat tijd voor
werkdruk vervanging, waardoor
tijd ontstaat voor de verwerking
van administratie.

Helaas gebeurt het soms dat werkdruk
tijd door omstandigheden zoals ziekte
niet door kan gaan/verplaatst wordt
naar een ander moment.

anders Goede samenwerking met
externen i.v.m. het bieden van
passende zorg.

Bij aanmelding van zij-instromers (van
andere scholen) wordt er per geval
gekeken naar de belastbaarheid om
recht te doen aan betreffende kind,
de groep, de leerkracht.
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