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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan
bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte. Het SOP geeft kengetallen
en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur
inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de
school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven.
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2 Algemene gegevens

2.1 Algemene gegevens

Gegevens van het bestuur

Bevoegd gezag nummer 24195

Bevoegd gezag Ver. verstr. bo op Ger. Gr.sl. te Genemuiden

Algemeen Directeur Bart Gijssen 

Adres + nr: Jan van Nassaustraat 1

Postcode + plaats: 8281 ZC Genemuiden 

E-mail bgijssen@rbsgenemuiden.nl

Telefoonnummer 038 3854847

Website www.rbsgenemuiden.nl 

Gegevens van de school

Brin nummer 03HP

Naam school: Rehoboth

Directeur Gerrit-Dinant ter Harmsel

Adres + nr: Jan van Nassaustraat

Postcode + plaats: 8281 ZC GENEMUIDEN

E-mail gdterharmsel@rbsgenemuiden.nl

Telefoonnummer +31 6 1042 5837

Website www.rbsgenemuiden.nl 

Gegevens van het SWV  

Naam SWV:  Berséba 

Datum vaststelling SOP: 1 juli 2019
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3 Ambities voor passend onderwijs

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een
aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

De ontwikkelingsbereidheid van het personeel is 
zondermeer een kans van de school

We beschikken over een groep van zes
onderwijsondersteunende ouders die van grote
betekenis zijn voor de begeleiding van kinderen
met een aangepast onderwijsaanbod

We hebben korte lijnen met ouders en andere
samenwerkende partners en instanties. 

Alle groepen hebben deeltijdleerkrachten.
Hierdoor moet er veel afstemming plaatsvinden.
Dit kost extra tijd en energie. Vooral voor
kinderen met een aanpast onderwijsaanbod is
goede afstemming van groot belang. 

Het klimaat waarin de leerlingen opgroeien , is
meer praktisch gericht op aanpakken en werken
dan op studeren en ontwikkelen

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

  
Het team van onze school kiest voor een pragmatische
benadering als het gaat over het aanbod van passend
onderwijs. Op voorhand wijzen we geen kinderen af,
zolang er voldoende aansluiting bij de identiteit is.  

Bij toelating van leerlingen willen we vooraf drie
kernvragen met 'ja beantwoord zien, met inachtneming
van een zekere waarschijnlijkheidsmarge: 

1. Beschikken we over voldoende mogelijkheden om dit
kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen? 

2. Kan het kind zodanig in een gemiddelde
basisschoolklas functioneren dat een goed pedagogisch
klimaat gewaarborgd blijft? 

3. Beschikken onze leerkrachten gemiddeld genomen
over voldoende capaciteiten om dit kind te begeleiden? 

Het behalen van voldoende onderwijsresultaten
is door de jaren heen steeds opnieuw een item.
Het toelaten van veel kinderen met extra
zorgzwaarte kan voor extra druk op dit vlak
zorgen. 

We hebben te maken met een krappe bezetting
qua personeel. Het aanbod van personeel is
mede door de geografische ligging in z'n
algemeenheid aan de lage kant.
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3.2 Ambities

Voor de komende periode hebben we een aantal grotere ambities (ontwikkeldoelen) vastgesteld. Deze ambities
(ontwikkeldoelen) vormen de focus voor ons handelen.

Ambities

1. We zoeken jaarlijks naar een aanbod voor bij passend onderwijs noodzakelijke scholing en ondersteuning

2. We willen zoveel mogelijk handelingsverlegenheid wegnemen bij leerkrachten t.a.v. gedragsproblemen bij
kinderen.Tot dusverre opgedane successen met een time-out voorziening willen we verder uitbouwen.

3. We willen sociaal-emotionele behoeften van kinderen beter leren benoemen en onderkennen.

4. Samen met de gemeente en de kerken willen we jaarlijks de mogelijkheid van opvoedingsondersteuning en
coaching aanbieden

5. We herijken onze visienota ouderbetrokkenheid uit 2013

6. We geven beter vorm aan een aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid in de onderbouw
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4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur

4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal
drie subgroepen: een basisgroep (niveau 3), een groepje leerlingen dat meer aankan (niveau 4) en een groepje met
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (niveau 2). In bepaalde gevallen krijgt een kind extra werk vanuit de
plusklas (niveau 5) of werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement (niveau 1).
De extra ondersteuning geven we met name aan de leerlingen in de niveau 2 groep. De extra extra ondersteuning
geven we aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra (extra) ondersteuning wordt in beginsel
in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het
overleg wordt de RT in of buiten de groep gegeven.
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5 Basiskwaliteit

5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader

Onze school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd met behulp van  de vragenlijst Basiskwaliteit behor
kwaliteitszorgsysteem WMK. Voor de gedetailleerde uitslagen verwijzen we naar het WMK-rapport.

Beoordeling

Wij meten de basiskwaliteit van onze school 1 x per twee jaar met directie en team. De aspecten van de basiskwaliteit
zijn opgenomen op een interne vragenlijst die we na ieder klassenbezoek met elke leerkracht bespreken en invullen.  

5.2 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

Onze school heeft een vragenlijst gescoord waarvan de uitslagen verhelderen in welke mate de school
basisondersteuning kan geven. Voor het gedetailleerde rapport verwijzen we naar een bijlage over dit onderwerp 

 

Beoordeling

Wij meten de basisondersteuning die onze school geeft 1 x per twee jaar met directie en team.
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6 Parels

6.1 Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Ons aanbod is toekomstgericht. We vinden het hoogstbelangrijk om in onze
lessen ook 'vensters op de hemel' te openen en kinderen te vormen en te
onderwijzen van uit de twee Bijbelse hoofdgeboden: God liefhebben boven
alles en onze naaste liefhebben als onszelf.

OP1 - Aanbod

In de kleutergroepen hebben de leeromgeving extra uitdagend gemaakt
door het aanbrengen van verhoogde hoeken om zo het thema te kunnen
verrijken.

OP1 - Aanbod

In de groepen 7 en 8 is een sterk aanbod van handvaardigheid en textiele
werkvormen. Dat wordt mede bereikt door inzet van specialisten.

OP1 - Aanbod

In groep 8 worden leerlingen jaarlijks opgeleid voor het certificaat Jeugd-
EHBO-A

OP1 - Aanbod

In groep 1 worden alle kleuters door een logopedist gescreend. Zonodig
worden kinderen verwezen voor behandeling. De leerkracht gebruikt de
uitslag van de screening voor meer passend onderwijs

OP2 - Zicht op ontwikkeling

We beschikken over een goed analysemodel waarmee de toetsresultaten
geanalyseerd worden. Met de uitkomsten hiervan worden nieuwe plannen
opgesteld voor de volgende periode

OP2 - Zicht op ontwikkeling

In groep 2 worden de leerlingen gescreend door een Motorisch Remedial
Teacher. Vervolgens wordt een handelingsprogramma opgesteld.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Om de zwemvaardigheid op peil te houden biedt de school in
samenwerking met het plaatselijke zwembad in groep 5 maandelijks een
uur vaardigheidstraining aan.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

In de lessen proberen we zoveel mogelijk de basisbeginselen van Expliciete
Directe Instructie te doen terugkeren: lesdoel en feedback + controle van
begrip. Op die manier proberen we de kwaliteit van het didactisch handelen
zo optimaal mogelijk te doen zijn.

OP3 - Didactisch handelen

In de bovenbouw werken we met een plusklas. Kinderen uit groep 5 en 6 en
groep 7 en 8 gaan wekelijks een uur naar deze speciale groep. Onze
aanpak van meer- en hoogbegaafdheid staat beschreven in een
beleidsdocument Plusklas. In de onderbouw werken we niet met een
plusklas, maar is er wel een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen
per groep. Verschillende leerkrachten hebben scholing gevolgd op dit
terrein. Teambreed werden kortere trainingen bijgewoond.

OP3 - Didactisch handelen

Dyslexieprogramma Bouw In 2017-2018 zijn we met het project ‘Bouw’ van
start gegaan. Bouw! is een uniek computergestuurd interventieprogramma
waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden
voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.
Ouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Met een groep ouders is in 2012/2013 een gezamenlijke visienota
ouderbetrokkenheid opgesteld. Deze nota is leidend in de samenwerking en
omgang met de ouders.

OP6 - Samenwerking
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Jaarlijks zijn er twee oudermorgens waarbij ouders tijdens reguliere lessen
welkom zijn. Verder organiseren we een ouderavond waarop een
hoofdthema wordt uitgewerkt en ouders deel kunnen nemen aan diverse
workshops op het terrein van opvoeding en onderwijs

OP6 - Samenwerking

Minimaal 1x per twee jaar organiseert de school een opvoedcursus in
samenwerking met het CJG en/of de kerken

OP6 - Samenwerking

Naast een zorgvuldige adviesprocedure is er sprake van een 'warme
overdracht' richting de VO-school. Alle leerlingen worden doorgesproken op
locatie met de IB-er of leerkracht. De leerlingen gaan vooraf kennismaken
op hun nieuwe school

OP8 - Toetsing en afsluiting

Het thema veiligheid komt stelselmatig terug in de Bijbelverhalen die aan de
orde komen bij de godsdienstige vorming. Het ‘liefhebben van de naaste’ is
een kernitem in de Bijbel. De uitwerking van onze kernwaarden openheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid dragen bij aan een goed pedagogisch
klimaat. Regelmatig maar zeker aan het begin en eind van het schooljaar
wordt er aandacht besteed aan groepsdynamica.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

We beschikken over camerabeveiliging als extra middel om o.a. veiligheid
kinderen te waarborgen.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

We hanteren positief getoonzette gedragsregels voor de leerlingen SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

We geven SOVA-lessen met gebruikmaking van 'Kinderen en hun sociale
talenten'

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

We conformeren ons aan de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school is veel aandacht voor godsdienstonderwijs en
godsdienstige vormig. In aansluiting hierop verwachten we in cognitief
opzicht een redelijke mate van parate Bijbelkennis en van de door ons
beleden geloofsleer. Voor de Bijbelkennis beschikken we over een eigen
eindtoets.

OR1 - Resultaten

De school beschikt over een format voor klassenbezoeken waarmee de
onderwijskwaliteit wordt getoetst

KA1 - Kwaliteitszorg

De school beschikt over een analysemodel leerresultaten waarmee de
leerkrachten PDCA werken

KA1 - Kwaliteitszorg

Leerkrachten bezoeken elkaar jaarlijks in de klas in het kader van 'leren van
elkaar'

KA2 - Kwaliteitscultuur

Het bestuur stelt zich via een uitgebreide managementrapportage maar ook
via toezicht op de werkvloer op de hoogte van de kwaliteit van het onderwijs

KA3 - Verantwoording en dialoog

In groep 1 en 2 worden de doelen uit Leerlijn Jonge Kind gekoppeld aan de
thema's, zodat er systematisch aan de doelen gewerkt wordt.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Parel Standaard

Bijlagen

1. Uitwerking onderzoekskader
2. Meting Basiskwaliteit Rehoboth
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7 Kenmerken van de leerlingpopulatie

7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

Onze school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht: de kenmerken zijn per groep
beschreven. Zie voor een overzicht van de meest belangrijke kenmerken het hoofdstuk kengetallen en de paragraaf
Typen leerlingen. We hebben de kenmerken van de leerlingen geanalyseerd en voorzien van conclusies en (waar
nodig) interventies op groeps- en op schoolniveau. 

De binnenkomende leerlingen hebben voor 8 % een leerlingengewicht van 0,3. Qua voorschoolse ontwikkeling heeft
een ongeveer 30 ‘a 40 % voor het begin van de schoolperiode een peuterspeelzaal bezocht. Voor ongeveer  10 á 15
% van de kinderen en aantal kinderen geldt dat ze met een taalachterstand op school komen. We kunnen dit
vaststellen aan de hand van de jaarlijks afgenomen logopedische screening. Voor 2/3  deel  van de ouders geldt dat
zij een opleiding hebben gevolgd in het voortgezet onderwijs van ten hoogste (v)mbo. Het aantal academisch
opgeleide ouders is zeer gering.   

De cultuur in de Genemuider gemeenschap is vooral praktisch georiënteerd: handen uit de mouwen en aanpakken.
Scholen worden lang niet altijd in de eerste plaats als springplank naar een goede plek in de maatschappij gezien.
Het is voor de scholen een uitdaging om de leerattitude van vooral de leerlingen in de bovenbouw opbrengstgericht te
doen zijn. 
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8 Kengetallen

8.1 De leerlingaantallen en het gewicht

Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen verdeeld over de leerjaren op onze school.

Bron: ParnasSys | Ultimview - peildatum: 01-10-2018

Groep N= 0 0,3 1,2 % gewogen leerlingen

1 31 30 1 0 3%

2 27 27 0 0 0%

3 29 27 2 0 7%

4 29 26 3 0 10%

5 22 21 1 0 5%

6 28 24 4 0 14%

7 32 29 3 0 9%

8 39 34 5 0 13%

Totaal 237 218 19 0 8%

8.2 De zorgzwaarte

8.3 De doorstroom

Onderstaande getallen geven een beeld van de doorstroom op onze school.

Doorstroom

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen leerjaar 3 21 31 29 -

Aantal kleutergroepverlenging 1 1 0 -

% Kleutergroepverlenging 4,8% 3,2% 0% -

Aantal leerlingen leerjaar 3 t/m 8 184 187 179 -

Aantal doublures leerjaar 3-8 0 1 1 -

% Doublures leerjaar 3-8 0% 0,5% 0,6% -

Aantal leerlingen leerjaar 4 t/m 8 163 156 150 -

Aantal versnellers 0 0 0 -

% Versnellers 0% 0% 0% -

Aantal leerlingen 243 241 237 -

Aantal leerlingen ouder dan 12 jaar 2 5 2 -

% Leerlingen ouder dan 12 jaar 0,8% 2,1% 0,8% -

Aantal leerlingen met een arrangement 0 0 0 -

8.4 Verwijzingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de verwijzingen op onze school.

Zij-uitstroom
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Zij-uitstroom

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op school 243 241 237 -

Zij-uitstroom Regulier 1 1 2 -

Zij-uitstroom SBAO 0 1 0 -

TOTAAL 1 2 2 0

8.5 Terugplaatsingen

Onderstaande getallen geven een beeld van de terugplaatsingen op onze school.

Zij-instroom

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op school 243 241 237 -

Zij-instroom BAO 2 5 - -

TOTAAL 2 5 0 0

8.6 Thuiszitters

Onderstaande tabel toont het aantal thuiszitters op onze school.

Thuiszitters

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op school 243 241 237 -

Aantal leerlingen dat "thuiszit" 0 0 0 -

Percentage thuiszitters 0% 0% 0% -

8.7 Typen leerlingen

De volgende leerlingen hebben een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte vanwege leren, taalontwikkeling,
lichamelijke beperkingen of anders.

Typen leerlingen [peildatum 1 oktober]

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Dyslexie 9

Gedrag: ADHD, ADD etc. 2

Medische problemen 4

TOTAAL 0 0 0 15

8.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

De volgende leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief.

Gerhard Heutink (cluster 1)

Wilco van Engelenhoven (eigen leerlijn spelling)

Anne-Margreet Kamp (verwijzing SBO)

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
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Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen op school 243 241 237 -

Aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 3 4 4 -

Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Slechtziend 1

(Zeer) moeilijk lerend 2

TOTAAL 0 0 0 3

8.9 Eindresultaten

Onze school maakt gebruik van een genormeerde eindtoets. In de onderstaande tabel staan de resultaten in relatie
tot de gestelde (inspectie)normen.

Bron: ParnasSys | Ultimview

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Aantal leerlingen 31 / 31 35 / 35 38 / 38

Percentage gewogen leerlingen 12% 10% 8% -

Eindtoets Centrale
eindtoets PO

Centrale
eindtoets PO

IEP Eindtoets -

Score 535,2 532,4 81,4 -

Ondergrens 533,4 533,7 78,8 -

Percentage ten minste 1F

1F lezen 100% 91,4% 94,7% -

1F taalverzorging 100% 94,2% 89,5% -

1F rekenen 80,6% 91,4% 97,3% -

Percentage 1S/2F

2F lezen 61,3% 65,7% 76,3% -

2F taalverzorging 83,9% 57,1% 47,4% -

1S rekenen 41,9% 34,3% 60,5% -

Percentage behaalde referentieniveaus

1F 89,4% 93,2% -

1S/2F 53,4% 58,6% -
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9 Voorzieningen

9.1 Fysiek

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (fysieke) voorzieningen:

Fysieke voorzieningen

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Rolstoeltoegankelijk

Bredere gangen (i.r.t. het aantal leerlingen)

TOTAAL 0 0 0 0

Opmerkingen (analyse en conclusies)

Sommige leerlingen hebben aangepast meubilair. Een extra scherm met een verbinding naar het digibord wordt
gebruikt door de slechtziende leerling. Deze leerling heeft ook vergrote schoolboeken en voor het opbergen van
deze boeken is er een extra kastje aanwezig. Ook heeft deze leerling de beschikking over een Ipad.
Voor leerlingen met dyslexie kan voorleessoftware van Kurzweil ingezet worden. 

9.2 Organisatorisch

Onze school beschikt in het kader van passend onderwijs over de volgende (organisatorische) voorzieningen:

Organisatorische voorzieningen

'16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20

Plusklas

SOVA-training

RT

TOTAAL 0 0 0 0
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10 Personeel

10.1 Specialismen

In de onderstaande tabel staan de specialisten van de “school”. De expertise wordt gewaardeerd en er is aangegeven
of de expertise beschikbaar is voor derden.

Specialisten

Omschrijving Dagdelen Waardering

Onderwijsassistent(en) 9.0 goed / uitstekend

Omschrijving Dagen Waardering

Intern begeleider(s) 2.0 goed / uitstekend

Remedial teacher(s) 1.9 goed / uitstekend

Omschrijving Uren Waardering

Coördinator hoogbegaafdheid 10.7 goed / uitstekend

Motorische remedial teacher(s) 10.5 goed / uitstekend

Specialist VIB (video-
interactiebegeleiding)

7.0 goed / uitstekend

Rehoboth

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 17



11 Toelating van leerlingen

11.1 Toelating van leerlingen

De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

1. Het kind is vier jaar
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is (indien bezocht) afgegeven aan de school
3. Het intakeformulier is door de ouders ingevuld en afgegeven aan de school.
4. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school
5. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd
6. Het inschrijfformulier en de identiteitsverklaring is getekend door de beide ouders/verzorgers 

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:

1. Aan het bovenstaande niet voldaan is
2. Het kind niet zindelijk is
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie hoofdstuk 4)
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12 Extra ondersteuning

12.1 Extra ondersteuning
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13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school, mits er instemming is met de identiteit. Dat is ons uitgangspunt.
Onze school kan kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning. Als een kind op één
leergebied een eigen leerlijn nodig heeft, kunnen wij die bieden voor rekenen en spelling. Dit kunnen we bieden in de
bovenbouw. In de onderbouw is de leerstof nog erg basaal en wordt een leerling die achterstand op één leergebied
heeft, de minimum leerstof aangeboden. Voor een leerling die op meerdere gebieden een achterstand heeft, wordt
een Psychologisch onderzoek aangevraagd. Na afname wordt het advies van de begeleidingsdienst doorgesproken
met ouders en school. Voor de best passende plek voor het kind wordt de ontwikkeling en het welzijn gewogen. 

In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs
kunnen geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer
de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een
gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven
aan:

1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben
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14 Aandachtspunten 2019-2020

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Ambitie We zoeken jaarlijks naar een aanbod voor bij passend onderwijs noodzakelijke
scholing en ondersteuning

gemiddeld

We willen zoveel mogelijk handelingsverlegenheid wegnemen bij leerkrachten t.a.v.
gedragsproblemen bij kinderen.Tot dusverre opgedane successen met een time-out
voorziening willen we verder uitbouwen.

hoog

We willen sociaal-emotionele behoeften van kinderen beter leren benoemen en
onderkennen.

gemiddeld

Samen met de gemeente en de kerken willen we jaarlijks de mogelijkheid van
opvoedingsondersteuning en coaching aanbieden

gemiddeld

We herijken onze visienota ouderbetrokkenheid uit 2013 gemiddeld

We geven beter vorm aan een aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid in de
onderbouw

hoog
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15 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Aandachtspunt '19-'20

Ambitie We zoeken jaarlijks naar een aanbod voor bij passend onderwijs noodzakelijke scholing en
ondersteuning

We willen zoveel mogelijk handelingsverlegenheid wegnemen bij leerkrachten t.a.v.
gedragsproblemen bij kinderen.Tot dusverre opgedane successen met een time-out voorziening
willen we verder uitbouwen.

We willen sociaal-emotionele behoeften van kinderen beter leren benoemen en onderkennen.

Samen met de gemeente en de kerken willen we jaarlijks de mogelijkheid van
opvoedingsondersteuning en coaching aanbieden

We herijken onze visienota ouderbetrokkenheid uit 2013

We geven beter vorm aan een aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid in de onderbouw

Het schoolondersteuningsprofiel geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.

Rehoboth

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 22


	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Inleiding

	2 Algemene gegevens
	2.1 Algemene gegevens

	3 Ambities voor passend onderwijs
	3.1 Sterkte-zwakteanalyse
	3.2 Ambities

	4 Onderwijsconcept, ondersteuning, structuur
	4.1 Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur

	5 Basiskwaliteit
	5.1 Zelfevaluatie op basis van het Onderzoekskader
	5.2 Zelfevaluatie Vragenlijst Basisondersteuning

	6 Parels
	6.1 Parels

	7 Kenmerken van de leerlingpopulatie
	7.1 Kenmerken van de leerlingpopulatie

	8 Kengetallen
	8.1 De leerlingaantallen en het gewicht
	8.2 De zorgzwaarte
	8.3 De doorstroom
	8.4 Verwijzingen
	8.5 Terugplaatsingen
	8.6 Thuiszitters
	8.7 Typen leerlingen
	8.8 Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief
	8.9 Eindresultaten

	9 Voorzieningen
	9.1 Fysiek
	9.2 Organisatorisch

	10 Personeel
	10.1 Specialismen

	11 Toelating van leerlingen
	11.1 Toelating van leerlingen

	12 Extra ondersteuning
	12.1 Extra ondersteuning

	13 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs
	13.1 Onze grenzen m.b.t. passend onderwijs

	14 Aandachtspunten 2019-2020
	15 Meerjarenplanning 2019-2020

