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Inleiding 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, 

in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als 

de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. 

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra 

ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda. 

Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerling-

populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd. 

Schoolgegevens 

Bevoegd gezag Stichting Wolderwijs 

School De Dissel 

Straat Dijkhuizen 68a 

Plaats 7961AM Ruinerwold 

Telefoon 0521351503 

Directie J. Scheper 

E-mail directie directeur.dissel@wolderwijs.nl 

Intern begeleider W. Kamp 

E-mail intern 
begeleider 

wilma.kamp@wolderwijs.nl 

Website  

Visie van onze school 

Op de Dissel  willen we de kwaliteiten van kinderen naar voren laten komen door de kinderen 

het onderwijs te bieden dat ze verdienen. De kinderen moeten zich in hun eigen tempo 

kunnen ontwikkelen met de juiste stimulans/motivatie. De kinderen moeten voorbereid 

worden op de maatschappij waarin ze zowel zelfstandig als samenwerkend bewuste keuzes 

kunnen maken. 

Dalton is voor ons een manier waarop we als leerkrachten en leerlingen met onszelf en 

elkaar om willen gaan: een uitstekende voorbereiding op de toekomst. 

Zelfstandigheid 

Wij willen kinderen vormen tot volwassenen, die zelfstandig kunnen denken en  handelen. 

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. 

Samenwerken 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 

samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. 

Verantwoordelijkheid 



Vrijheid/ verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen 

wegen te vinden. Vrijheid/verantwoordelijkheid betekent in het Daltononderwijs: het ermee 

om kunnen gaan. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.   

Effectiviteit 

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 

Reflectie 

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is binnen het Daltononderwijs 

belangrijk. 

Taak op maat 

Een kind heeft een taak op maat nodig, waarbij het doel voor het kind duidelijk en zichtbaar 

is. Om een kind optimaal gemotiveerd te krijgen is het van belang dat een kind  bewust is 

van zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. Dit bereiken we door regelmatig te evalueren en te 

anticiperen. 

Competentie als uitgangspunt 

De nadruk moet liggen op wat een kind kan en niet op dat wat het niet kan. Op deze manier 

willen we als leerkrachten de leerlingen zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied 

naar een hoger niveau tillen. 

Samenhang in uitgangspunten 

Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, geen zelfstandigheid zonder respect voor 

individuele verschillen, geen samenwerken zonder respect voor anderen. 

Om deze doelstelling te bereiken, gebruiken we de uitgangspunten van het Daltononderwijs. 

Kernachtig samengevat: 

Als team van de Dissel  willen we de kwaliteiten van kinderen naar voren laten komen door 

de kinderen het onderwijs te bieden dat ze verdienen. De kinderen moeten in hun eigen 

tempo kunnen ontwikkelen met de juiste stimulans/motivatie. De kinderen moeten 

voorbereid worden op de maatschappij waarin ze zowel zelfstandig als samenwerkend 

bewuste keuzes kunnen maken. 

Dalton is voor ons een manier waarop we als leerkrachten en leerlingen met onszelf en 

elkaar om willen gaan. 

  



Diversiteit van de leerlingpopulatie 

De diversiteit van onze leerlingpopulatie wordt hieronder uitgewerkt in een aantal 

overzichten en in een profiel. 

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën. 

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning 

begeleid. 

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het 

ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de 

basisondersteuning plus begeleid. 

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer 

gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een 

OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern 

extra begeleid. 

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben 

intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook 

uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en 

mogelijk extern extra begeleid. 

Diversiteitsomvang 

Schooljaar 2020-2021 

 1/2a 1/2b 3 4 5 6/7 7/8 Schooltotaal 

Totaal aantal 
leerlingen 24 24 27 23 21 28 26 173 

Uitsplitsing onderwijsvraag per groep 

Basisondersteuning 

Totaal 19 16 21 14 9 17 12 108 

Basisondersteuning-plus 

Taal 3 3 3 2 5 2 0 18 

Thuissituatie 0 0 0 0 0 0 2 2 

Fysieke 
gesteldheid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Werkhouding 0 0 1 0 0 0 0 1 

Gedrag 1 4 1 0 0 0 0 5 

Meer/hoog 
begaafdheid 0 0 1 1 0 1 2 5 

Minder 
begaafdheid 1 1 0 0 0 0 0 2 

Rekenen 0 0 0 1 3 2 1 7 

Spelling 0 0 0 1 1 1 1 4 

Lezen 0 0 1 4 1 0 1 7 

Begrijpend lezen 0 0 0 0 2 4 6 12 

Totaal 5 8 6 9 12 10 13 63 

Extra ondersteuning 

OPP meer/hoog 
begaafdheid 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP Taal 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP Rekenen 0 0 0 0 0 1 1 2 

Werkhouding 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thuissituatie 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP gedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fysieke 0 0 0 0 0 0 0 0 



gesteldheid 

OPP minder 
begaafdheid 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 1 1 2 

Extra ondersteuning-plus 

OPP en AB 
leergebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB 
fysieke 
gesteldheid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB 
gedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

OPP en AB cluster 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale diversiteit 

per groep 31.5 33 30 27.5 27 39 38.5 226.5 

DQ's 1.43 1.5 1.25 1.15 1.13 1.63 1.6 1.38 

Leerlingaantallen 

Schooljaar 2020-2021 

 Aantal Percentage 

Totaal aantal leerlingen 173  

Aantal groepen 7  

Aantal combinatiegroepen 4  

Aantal leerlingen categorie 1 108 62% 

Aantal leerlingen categorie 2 63 36% 

Aantal leerlingen categorie 3 2 1% 

Aantal leerlingen categorie 4 0 0% 

Totaal gewogen diversiteit 226.5  

DQ school 1.38  

Diversiteitsquotiënten 

Schooljaar 2020-2021 

Groep DQ 

1/2a 1.43 

1/2b 1.50 

3 1.25 

4 1.15 

5 1.13 

6/7 1.63 

7/8 1.60 

School 1.38 

 

 

 



Schoolprofiel Diversiteit 

 

Leerlingaantallen met verwijzingen 

Hieronder staat het aantal leerlingen dat dit schooljaar verwezen is naar het Speciaal 

Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd. 

 
schooljaar 19-2020: 

  
schooljaar 2020-2021: 

  

Ken- en stuurgetallen aantallen percentage aantallen percentage 

Leerlingen verwezen naar SBO     

Leerlingen verwezen SO cat. 1     

Leerlingen verwezen SO cat. 2     

Leerlingen verwezen SO cat. 3 1 0,5%   

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 en 3     

Leerlingen verwezen SO cluster 1     

Leerlingen verwezen SO cluster 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ondersteuningsmatrix 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt 

Gegevens betreffen schooljaar: 2020-2021 

Groep DQ Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

1/2a 1.27  S 00:30 
I 00:30 

S 01:00 
I 00:00 

  02:00 
 

1/2b 1.34 S 00:00 
I 00:00 

S 00:30 
I 00:30 

S 01:00   02:00 
 

3 1.25 I 00:15 S 00:30 

I 00:15 
S 00:30 

I 00:15 
  01:45 

 

4 1.15 I 00:30 I 00:30 
S 00:30 

I 00:30 
S 00:30 

  02:30 
 

5 1.13 I 00:15 I 00:15 
S 01:00 

I 00:15   01:45 
 

6/7 1.48 S 00:00 
I 00:00 

S 01:00 
I 01:00 

S 00:30   02:30 
 

7/8 1.46  I 01:30    01:30  

School 1.26      14:00 

De aard van de ondersteuning 

Soort ondersteuning Totaal 

(G) Ondersteuning in de groep 00:00 uur 

(S) Ondersteuning aan een subgroep buiten de groep 07:30 uur 

(I) Ondersteuning aan een individuele leerling buiten de groep 06:30 uur 

Totaal 14:00 uur 

 

Toelichting 

Een leerling komt in aanmerking voor extra ondersteuning wanneer de leerling niet genoeg 

profiteert van het onderwijsaanbod in de groep. In overleg met de intern begeleider wordt 

bekeken of deze leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Dit kan zowel op 

cognitief gebied als op taak- en werkhouding zijn. Ook komt een leerling in aanmerking voor 

extra ondersteuning wanneer de leerling een arrangement heeft van het 

samenwerkingsverband. Dat arrangement wordt aangevraagd wanneer de extra hulp in de 

basisondersteuning onvoldoende resultaat oplevert. 

De ondersteuning wordt geboden door een pedagogisch medewerker, een leerkracht en de 

ib-er. 

De school kan in het kader van extra ondersteuning een beroep doen op de gelden van 

Passend Onderwijs die aan het bestuur worden uitgekeerd door het SWV. In gezamenlijk 

overleg met de intern begeleiders en de kwaliteitsmedewerker van Stichting Wolderwijs 

wordt extra formatie toegekend voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De 

kwaliteitsmedewerker en de voorzitter van het ib-netwerk beoordelen de tussentijdse 

aanvragen die lopende het schooljaar binnenkomen. 

 



Ondersteuningsstructuur: inhoud en omvang van de 

basisondersteuning 

Basiskwaliteit 

De school valt onder het basistoezichtskader van de inspectie. 

Preventieve en licht curatieve interventies 

Het dyslexie-protocol wordt ingezet voor leerlingen waarvan een vermoeden van dyslexie 

bestaat. Dat betekent dat er minimaal een uur per week extra met deze leerlingen wordt 

gelezen middels Bouw!  

De licht curatieve interventies worden in de groep door de leerkracht uitgevoerd. De 

leerkracht neemt in de dagplanning op wanneer de leerling extra ondersteuning krijgt 

middels verlengde instructie en/ of begeleide inoefening. 

Aan het begin van het schooljaar wordt door de hele school het programma 'De gouden 

weken" ingezet. 

Onderwijsondersteuningstructuur 

De leerkracht geeft ondersteuning aan de leerling in de basiszorg. Wanneer er extra 

ondersteuning nodig is, wordt dit in eerste instantie in de klas door de leerkracht verleend. 

Wanneer deze ondersteuning niet voldoende blijkt, wordt er in overleg met de intern 

begeleider bekeken welke vervolgstappen er kunnen/ moeten worden genomen. 

Dit kan betekenen dat er bijv. extra hulp wordt ingezet, er kan een onderzoek of observatie 

plaatsvinden door bijv. de orthopedagoog van het SWV, er kan een dyslexie-onderzoek 

worden aangevraagd bij een externe organisatie. De leerkracht en/of de intern begeleider 

zoekt, in overleg met de ouders, welke instantie wordt benaderd om onderzoek uit te voeren 

of hulp te bieden. 

Planmatig werken 

Op OBS De Dissel kennen we vijf zorgniveaus: 

1. Basisniveau 

2. Zorg- en Plusniveau 

3. Ontwikkelingsperspectief 

4. Arrangement 

5. Specifieke situaties 

Om te kunnen bepalen of een leerling leerstof op basis-, zorg- of plusniveau moet worden 

aangeboden, kijken we naar de resultaten van Cito, Onderbouwd (groep 1 en 2), 

methodetoetsen en Snappet. 

Met deze “drie sporen aanpak” wordt aangegeven welke kinderen behoefte hebben aan de 

basis-, verlengde- of korte instructie en de hieraan gekoppelde herhalings-, basis- of 

verrijkingsstof. 

 Basisniveau 

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat onze leerlingen veel kunnen en goed en gemotiveerd 

leren, zodat zij goed zelfstandig en coöperatief samen kunnen werken. We realiseren ons dat 

we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en daarom volgen we ze ook 



nauwkeurig. Als de leerkracht op basis van observaties, leergesprekken, nakijkwerk, 

resultaten van methode gebonden toetsen of Snappet bemerkt dat één of meerdere 

leerlingen gestelde leerdoelen of vaardigheidsdoelen niet voldoende beheerst/beheersen, 

plant hij/zij, tijdens het zelfstandig werken, momenten in waarop deze leerling(en) verlengde 

instructie en/of extra oefening kunnen krijgen aan de instructietafel in de groep. Bovendien 

kan de leerkracht één of enkele specifieke taken toevoegen aan de (week)taak van de 

leerling(en).Deze vorm van zorg is voornamelijk preventief en gericht op het snel signaleren 

en inspringen op een extra leerbehoefte bij de leerling(en), zodat zij het reguliere 

programma van hun jaargroep kunnen (blijven) volgen. 

Zorg- en plusniveau 

Zorgniveau 

In een aantal gevallen blijkt dat het een leerling ondanks de extra hulp niet lukt de 

leerlijn(en) van één of meerdere leer- of ontwikkelingsgebieden (voldoende) te volgen. Dit 

blijkt als een leerling bijvoorbeeld een onvoldoende score haalt op een niet-methode 

gebonden toets (Cito-LOVS), doelen van het beredeneerd aanbod (Onderbouwd) meermaals 

niet behaalt of meermaals onvoldoende scoort op een methode-gebonden toets. 

Deze leerling heeft meer begeleiding/zorg nodig. Dit kan zijn in de vorm van andere 

instructie, andere oefenstof, meer leertijd, etc. Leerlingen die een D of E score op een niet-

methode gebonden toets halen krijgen een Plan van aanpak. Deze wordt gemaakt door de 

leerkracht, evt. met de hulp van de Intern Begeleider. In dit Plan van aanpak worden de 

volgende onderdelen beschreven: signaal – analyse – doel (SMART) – onderwijsbehoefte – 

aanpak – evaluatie. 

Ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling of werkhouding kan een Plan van 

aanpak noodzakelijk zijn. Het betreft dan leerlingen die dusdanig gedrag vertonen, dat de 

ontwikkeling en/of veiligheid van andere leerlingen of zichzelf in het geding is. Uiteraard 

moet hieraan voorafgaand in de gewone klassensituatie al extra aandacht besteed zijn en 

moet er weinig tot geen verbetering zijn geboekt. Bovendien moeten de ouders hierbij 

worden betrokken: herkennen ze het probleem ook in de thuissituatie, hoe gaan zij ermee 

om, welke handelwijze heeft een positief effect, etc.? 

 Een Plan van aanpak is een basisplanning voor een leerling of een groep leerlingen waarin 

aangepaste leerstof en/of begeleiding is opgesteld. Dit plan wordt in principe in de klas, door 

de eigen leerkracht uitgevoerd. Wanneer het een plan betreft dat gericht is op 

leerstofgebied, vindt dat plaats tijdens de uitgestelde aandacht of verlengde instructie. 

Uitgangspunt is een signaal (bijv. een onvoldoende score op Cito, gedrags- of concentratie-

probleem). Hierop volgt een analyse (bijv. op welke onderdelen is er uitval, leest het kind 

spellend, tijdens welke situaties laat de leerling gedragsproblemen zien, etc.) De 

volgende  stap is het SMART formuleren van het doel (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch, Tijdgebonden). Specifieke onderwijsbehoeften van de leerling worden genoteerd. 

Materialen en leerstof worden uitgezocht uit methodes, van internet, etc. Interventies op 

gebied van gedrag of werkhouding worden gekozen en evaluatiemomenten worden gepland. 

In het plan worden de handelingen en de organisatie vastgelegd. 

De leerlingen vanaf groep 5 worden zelf nauw betrokken bij het opstellen van het Plan van 

aanpak (het Kindplan). De leerling geeft in dit plan zelf aan wat het al beheerst en waar het 



nog moeite mee heeft. Samen met de leerkracht worden doelen opgesteld (die ook SMART 

moeten zijn) en wordt beschreven hoe de leerling aan deze doelen gaat werken. 

Na ongeveer acht weken wordt de voortgang geëvalueerd. Indien nodig wordt er een 

vervolgplan opgesteld, waarbij de doelstelling en/of handelwijze wordt aangepast. 

 Indien meerdere leerlingen op eenzelfde niet-methodegebonden toets een onvoldoende 

scoren, kan de leerkracht ervoor kiezen een groepsplan op te stellen. Het betreft dan 

leerlingen bij wie uit de analyse blijkt dat zij dezelfde oefenstof of benadering nodig hebben. 

Plusniveau 

Op De Dissel werken we volgens het SiDiPO protocol. Middels (digitale)signalering wordt er 

nagegaan of er bij leerlingen sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of 

(hoog)begaafdheid. Dit protocol bestaat uit vragenlijsten voor de groepsleerkrachten, de 

ouders en leerlingen. Wanneer er inderdaad sprake is van een mogelijke 

ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid vindt er een gesprek plaats met de 

Hoogbegaafdheidscoördinator. 

Er zijn dan verschillende stappen mogelijk: 

1. de leerling krijgt voldoende, uitdagende leerstof aangeboden 

2. er wordt een extern deskundige ingeschakeld voor verder onderzoek/diagnose 

3. er vindt aanmelding voor de Plusklas plaats. 

In het laatste geval zal een toelatingscommissie beoordelen of de leerling wel of niet wordt 

toegelaten tot de Plusklas. De Plusklas is bedoeld voor de leerlingen die een andere uitdaging 

nodig hebben met betrekking tot het leerstofaanbod en contact met peers. Op de 

woensdagmorgen komen de leerlingen van de Plusklas bij elkaar. Het gaat om leerlingen uit 

de groepen 5 t/m 8. 

Naast deze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid zijn er ook 

leerlingen die op bepaalde vakken hoog scoren. We hebben verschillende mogelijkheden om 

deze ‘Plusleerlingen’ passend onderwijs te bieden: 

4. de moeilijkere opdrachten en spelletjes uit Onderbouwd 

5. de ‘Plustaken’ uit de methodes voor lezen/taal en rekenen 

6. de ‘Plustaken’ van Snappet. 

7. de taak van de Plusleerlingen kan aangevuld worden met speciale leerstof, zoals 

Kant & klaar, Kien, Plusboek rekenen, Rekentijger, Levelspel, Levelwerk, enz. 

Daarnaast kan de leerling in overleg met de leerkracht een eigen lesprogramma met 

eigen leerdoelen opstellen in de vorm van bijv. een werkstuk. 

Ontwikkelingsperspectief 

 Bij een beperkt aantal leerlingen blijkt dat aangeboden extra hulp te weinig effect heeft. De 

vraag dient zich dan aan of het verstandig is dat de leerling op een bepaald leer- of 

ontwikkelingsgebied aansluiting met de jaargroep houdt. Er kan dan voor gekozen worden 

om een eigen leerlijn met uitstroomprofiel en halfjaarlijkse tussendoelen op te stellen, het 

Ontwikkelingsperspectief. 



In praktische zin worden deze door de IB-er en de leerkracht uitgewerkt in langdurige 

begeleidingsplannen. Deze duren steeds een half schooljaar. In de begeleidingsperiode krijgt 

de leerling leerstof aangeboden die passend is bij zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau. 

Na elk begeleidingsplan wordt door de leerkracht en de IB-er geëvalueerd of de gestelde 

tussendoelen bereikt zijn. De leerlingen met een eigen leerlijn maken Citotoetsen op maat. 

De gegevens van de evaluatie dienen als input voor het volgende langdurige 

begeleidingsplan. 

Gedurende het hele traject wordt er gecommuniceerd met de ouders van de leerling. Alle 

langdurige begeleidingsplannen moeten door ouders voor akkoord ondertekend worden voor 

de uitvoering en na de evaluatie. 

De begeleiding die voortkomt uit een eigen leerlijn wordt door de groepsleerkracht in de 

groep gegeven. 

In principe is het zo dat een leerling pas vanaf groep 5 een eigen leerlijn kan krijgen. In 

groep 1 t/m 4 kennen we een verlengde basisschoolperiode. Een leerling krijgt dan meer tijd 

om zich de leerstof eigen te maken. Deze leerling krijgt, zodra de beslissing tot een 

verlengde basisschoolperiode is genomen, een langdurig begeleidingsplan dat als doel heeft 

de leerling onderwijs op maat te bieden en toe te werken naar een voldoende 

beheersingsniveau, zodat de leerling na de verlenging naar de volgende groep kan. 

Arrangement 

 Voor leerlingen met een gecompliceerde, meervoudige problematiek moet bekeken worden 

of zij de juiste zorg op onze school kunnen krijgen. Daarbij wordt gekeken naar de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van onze leerlingenzorg. Indien blijkt dat deze leerling 

op onze school op zijn plek is, wordt er een zogenaamd Arrangement aangevraagd. Met dit 

Arrangement krijgt de school beschikking over ambulante begeleiding. Er wordt samen met 

de begeleidende instantie een begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan heeft een 

gelijke opzet als de eigen leerlijn, met dit verschil dat er in elk geval iedere zes maanden 

afstemming en evaluatie is met de ambulant begeleider. 

Specifieke situaties 

Gehandicapte leerlingen 

Een leerling met een lichte lichamelijke handicap, met een normale intelligentie, die met 

hulpmiddelen kan presteren als een gemiddelde leerling bieden wij onderwijs op maat door 

de benodigde hulpmiddelen (bv. microfoon, beeldvergroter), daar waar mogelijk, te 

gebruiken. Voorwaarde is dat het gebruik van de hulpmiddelen geen overlast mag opleveren 

voor andere leerlingen. 

  

  



Ondersteuningsstructuur: arrangementen 

Op De Dissel kunnen leerlingen zijn die een arrangement hebben vanuit het 

samenwerkingsverband. Dit geldt dan voor leerlingen met medische problematiek en 

leerlingen met gedragsproblematiek, zowel internaliserend als externaliserend gedrag.  

Wanneer er sprake is van een beneden gemiddelde intelligentie, de cognitieve ontwikkeling 

sterk achterblijft en het welbevinden van de leerling niet goed is of de leerling (ernstige) 

gedragsproblemen laat zien en/ of weinig tot geen aansluiting heeft bij de klasgenoten wordt 

een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs 

aangevraagd in samenwerking met de ouders. 

Arrangementen vanuit de school 

Gelden vanuit het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs kunnen bij het bestuur 

worden aangevraagd door de school om extra ondersteuning voor een of meerdere 

leerlingen in te kunnen zetten. Er wordt in april met de kwaliteitsmedewerker en alle intern 

begeleiders bekeken wat er mogelijk is. Tussentijdse aanvragen worden beoordeeld door de 

kwaliteitsmedewerker en de voorzitter van het ib-netwerk van Wolderwijs. 

In overleg met de intern begeleider kan een leerling extra ondersteuning krijgen van een 

onderwijsassistent. 

Bovenschoolse arrangementen 

Vanuit het samenwerkingsverband kan preventieve ambulante begeleiding (PAB) worden 

aangevraagd voor een individuele leerling of voor een (sub)groep. N.a.v. die PAB kan worden 

bekeken of er een arrangement bij het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd of 

dat de PAB voldoende is geweest. 

  



Ondersteuningsstructuur: kwaliteit van de ondersteuning 

De beoordeling van de kwaliteit van onze ondersteuning vindt plaats op basis van een 

Monitor Basisondersteuning op dertien ijkpunten. Dit levert een profiel en een overzicht van 

scores van de kwaliteit van de ondersteuning op. 

Profiel en overzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 10 ijkpunten op 60% of hoger. 

 

Resultaten 

Gemiddelde score 97.21% 13 ijkpunten op 60% of hoger. 

Hoogst scorende ijkpunt is nummer 1 met een score van 100% 

Laagst scorende ijkpunt is nummer 10 met een score van 83.3% 

 

nr ijkpunt gem. 
score (%) 

1 Beleid t.a.v. ondersteuning. 100.0 
2 Schoolondersteuningsprofiel. 92.9 
3 Effectieve ondersteuning. 100.0 
4 Veilige omgeving. 100.0 
5 Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 100.0 
6 Opbrengst- en handelingsgericht werken. 100.0 
7 Goed afgestemde methoden en aanpakken. 100.0 
8 Handelingsbekwame en competente medewerkers. 100.0 
9 Ambitieuze onderwijsarrangementen. 100.0 
10 Zorgvuldige overdracht van leerlingen. 83.3 
11 Betrokkenheid ouders en leerlingen. 87.5 
12 Expliciete interne ondersteuningsstructuur. 100.0 



13 Een effectief ondersteuningsteam. 100.0 

 

Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht kwaliteit van de basisondersteuning 

Hier worden de scores op de Monitor Basisondersteuning per teamlid gepresenteerd. 

Organisatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem 

De Dissel 100 93 100 100 100 100 100 100 100 83 88 100 100 97 

 

  

  



Deskundigheid van het team: expertise over Passend 

Onderwijs 

Expertise wordt hier omschreven als specifieke kennis, vaardigheden en ervaringen op 

bepaalde gebieden van de basis en extra ondersteuning. 

De Expertise Scan meet de expertise van de teamleden op negen expertise gebieden. 

Profiel en overzicht van de expertise van ons team 

 

Ambities 

gemiddelde score 80% 

minimaal 8 gebieden op 60% of hoger. 

 

Resultaten 

Gemiddelde score 67.5% 6 gebieden op 60% of hoger. 

Hoogst scorende gebied is nummer 4 met een score van 100% 

Laagst scorende gebied is nummer 10 met een score van 50% 

 

nr gebied gem. 
score (%) 

1 Taal en Spraak 50.0 
2 Rekenen 75.0 
3 Minder begaafdheid 50.0 
4 Meer/hoogbegaafdheid 100.0 
5 Werkhouding 75.0 
6 Gedrag 75.0 
7 Fysieke gesteldheid 50.0 
8 VVE/Jonge kind 75.0 
9 Nederlands als tweede taal (NT2) 75.0 
10 School specifieke expertise voor aanpak van leerlingen met .. 50.0 

 



Kleurcodering 

 score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 

 score >= 60 en < 80 

 score < 60 

Schooloverzicht expertise van het team 

Hier worden de scores op de Expertise Scan per teamlid gepresenteerd. 

Organisatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gem 

De Dissel 50 75 50 100 75 75 50 75 75 50 68 

Toelichting 

De school beschikt over een IB-er, een coördinator meer- en hoogbegaafdheid, een 

daltoncoördinator, een rekencoördinator en een taalcoördinator.  

Wat betreft de andere onderdelen: de leerkrachten weten overal wel iets van, maar zijn niet 

gespecialiseerd en kunnen tot op zekere hoogte leerlingen met problematiek bedienen. 

Wanneer de problematiek te groot wordt en niet op schoolniveau kan worden opgelost, wordt 

er extern naar hulp c.q. begeleiding gezocht. 

  



Ontwikkelagenda op basis van de Monitor Basisondersteuning 

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De 

planning is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. 

Per ijkpunt wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier 

jaar. Wat willen we op welk ijkpunt bieden aan basis- en extra ondersteuning? 

Ontwikkelagenda 

 

Planning 

Er zal aan de volgende ijkpunten worden gewerkt: 

- Zorgvuldige overdracht van leerlingen 

- Betrokkenheid ouders en leerlingen 

  

Ambitie 

De ambitie van onze school is dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een 

veilige omgeving. 

  

  

 


