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Voorwoord 

 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van basisschool Het Drieluik. Hierin wordt een beeld 
gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft als het gaat om het 
bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) 
onderwijsbehoeften. Ons SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd en ter 
advies voorgelegd aan de MR. 
 
 
Passend onderwijs 
 
Op 1 augustus 2014 is de wet “Passend Onderwijs” in werking gegaan. Passend onderwijs is de 
nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt 
georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra 
begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.  
 
 
Het ondersteuningsplan 
 
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen binnen het 
samenwerkingsverband bieden met elkaar een breed aanbod van ondersteuning voor alle leerlingen. 
 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Hierbinnen maken de 
besturen afspraken met elkaar over de manier waarop alle leerlingen zo goed mogelijk de passende 
ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband. 
 
 
Het schoolondersteuningsprofiel  
 
Iedere school is verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het 
schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning de school kan 
bieden. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is 
afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. 
 
 
 
U als ouder 
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om passend en veilig te leren.  
 
  



3 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Inhoudsopgave 

 

Algemene gegevens        4 

 

Basisondersteuning        5 

Analyse monitor basisondersteuning       5 

 

Specifieke kennis en kunde       6 

Specifieke deskundigheid       6 

 

 

Extra ondersteuning        7 

Keuzes in organisatie        7 

Mogelijkheden en grenzen       7 

 

Ambities         8 

Ambities korte en lange termijn      8 

 

Bijlage           9 

Eindrapportage monitor basisondersteuning     9  

      

  



4 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2015-2016 

School Het Drieluik 

Locatie * Huissen 

Brinnummer 08MX 

Bestuursnummer 71956 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 3 

Adres Ot en Sienpad 3 

Telefoon 026-3253196 

Naam directeur Mw. Henny Pasman 

e-mail directeur h.pasman@delinge.nl 

Naam locatieleiding  

Naam ib-er Martine Kersten 

Aantal groepen per 1/10/2014 6 

Aantal leerlingen per 1/10/2014 155 

Subregio  

 

*Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. 
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Basisondersteuning 

 

Analyse monitor basisondersteuning 

 Wat betekent de uitkomst van de monitor van 2014-2015 voor de school?  

 Wat valt op?  

 Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt?  

 Welke ambities zijn waargemaakt? 

 
 
Ontwikkeling binnen de school:  

 Het team is steeds meer bedreven geraakt in de 1 –zorgroute ( groepsplannen en 
overzichten) 

 Het steeds meer werken op basis van de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

 Aandacht voor het denken in doelen i.p.v. methoden. 

 De gegevens van leerlingen in kaart brengen en goed kunnen analyseren gebruik makend 
van genormeerde instrumenten. 

 We krijgen een steeds beter beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. 
HandelingsGerichtWerken. ( HGW)  

 Ouderbetrokkenheid, gesprekken met ouders over de ervaringen van hun kind, 
gezamenlijke afspraken t.a.v. begeleiding. 

 Het voeren van kind gesprekken ( reflectie, inzicht in eigen leerontwikkeling) 

 Een formulier voor het registreren van incidenten is voorhanden. 
  
Aandachtspunten: 

- Ontwikkelingsperspectief (OPP):  
Er wordt een ontwikkelings document gemaakt voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat ze op een ander niveau gaan uitstromen. 

            De OPP vraagt extra kennis ( externe expertise) op het vaststellen van de doelen, de  
            leerlijnen en de evaluatie op beide onderdelen. 
 

- Overdracht van leerlingen: 
Extra aandacht voor een goede overdracht van leerlingen met specifieke onderwijs 
behoeften aan belanghebbende. 

- Terugkoppeling naar vorige school of voorschoolse voorzieningen. 
 

- Multidisiplinair overleg: 
Dit overleg behoeft toelichting aan team over taken, werkwijze en verantwoordelijkheden. 
( door intern begeleider) 
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Specifieke kennis en kunde 

 

 

Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar 2014-2015 ingezet? 

Begeleiding van nieuwe leerkrachten, klassenbezoeken bij alle leerkrachten. 

De werkwijze meerdere momenten terug laten komen op personeelsvergaderingen. 

Collegiale consultaties zijn gedurende het schooljaar gedaan. 

Begeleiding en ondersteuning door de intern begeleider. 

 

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 
mede-
werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

1 Dalton coördinator   

1 Vierkeerwijzer coördinator   

1 leescoördinator   

1 Intern begeleider   

1 Vakleerkracht gym    

3 Leergang bewegingsonderwijs   

School-
niveau 

   

7 Scholing VierKeerWijzer 3 jaar   

4  Opleiding Daltononderwijs   

6 Leesverbetertraject  3 jaar   
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Extra ondersteuning  

 

Keuzes in de organisatie 

Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra 

ondersteuning binnen de school 

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? 

(Denk ook aan externe partners) 

Onderwijsassistent  Leerlingen met aangevraagde 

arrangementen van het SWV Passendwijs 

krijgen een aantal uren per week 

ondersteuning.  

Het Drieluik heeft een plusgroep voor hoogbegaafde 

leerlingen 

1 ochtend in de week begeleiding door 

plusgroep leerkracht. 

Verwerking vervolgens de rest vd week in 

de groep. 

Sovatraining Op aanvraag van de school in samenspraak 

met ouders. 

Training ‘Met plezier naar het VO’ Op aanvraag van de school in samenspraak 

met ouders. 

Externe ondersteuning  

Schoollogopedie Structureel voor groep 2; of op aanvraag 

door de school. 

Schoolarts Structureel voor 5-6 jarigen en 10-11 

jarigen; 

Heeft  structureel plaats  in 

KleinCasuïstiekOverleg ( KCO)en 

ZorgAdviesTeam (ZAT). 

Kan ook op aanvraag. 

 

Expertiseteam Samenwerkingsverband Op aanvraag van de school in samenspraak 

met ouders. 

Schoolbegeleidingsteam Marant Op aanvraag van de school in samenspraak 

met ouders. 

Psychologisch onderzoek en behandeling (Karakter, 

RIO) Spraaktaalonderzoek en begeleiding ( Kentalis) 

Dyslexiebehandeling ( Marant) 

Bij individuele leerlingen. Aanvraag wordt 

altijd in samenspraak met ouders gedaan  

Ondersteuning zorgaanbod vanuit de gemeente Op aanvraag van de school in samenspraak 

met ouders. 

 

Grenzen en mogelijkheden: 
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Ambities  

 

  

Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn  

(max. 4 jaar) op het gebied van: 

 de basisondersteuning 

 specifieke kennis en kunde 

 extra ondersteuning.  

Korte termijn (1 Jaar) Deskundigheidsbevordering: 

- Daltoncertificaat voor alle vaste leerkrachten. 

-  Terugkoppeling realiseren t.a.v. voorschoolse voorzieningen 
( VVE leerlingen) of vorige school. 

- Intern begeleider stelt samen met leerkrachten het 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 

- Overdracht van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften verbeteren en jaarlijks evalueren. 
 

 
Gebouw en veiligheid: 

- Veiligheidbeleving wordt op het 
leerlingtevredenheidsonderzoek minimaal met een 7 
beoordeeld. 

- Structureel overleg arbo-coördinator 

- Hanteren incidentenformulier  

- Aanpassing calamiteiten plan ivm start IKC. 
 
 
Overig: 

- Inventarisatie van gewenste deskundigheid + opstellen 
scholingsplan. 

-  
 

Lange termijn (max. 4 jaar) Deskundigheidsbevordering:  
 

- Borging en verdieping van de 1- zorgroute binnen het team. 

- Kennis van leerlijnen en doelen i.p.v. methoden. 
 
 
Overig: 

- De school heeft een beeld van wat nodig is aan materialen en 
methoden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
en deze zijn aangeschaft. 

- Specialistische kennis wordt breed ingezet. 
 



9 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Bijlage - Eindrapportage monitor basisondersteuning 
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