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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's in de 

verschillende hoofdstukken. 

  

Schoolgegevens 

Gegevens van de school   

Naam school:  Obs de Driesprong 

Directeur:  Mw. E. Fokker 

Adres + nr.:  Meester Gerritsweg 5 

Postcode + plaats:  8347 JP Eesveen 

Telefoonnummer:  0521 577245 

E-mail adres:  elly.fokker@stichtingopkop.nl 

Website adres:  www.obsdriesprong.nl 

De directie van de school bestaat uit een directeur en locatiecoördinator. Daarnaast is er een 

Intern Begeleider verbonden aan de school. 

Het leerlingenaantal van Obs de Driesprong is stabiel. De school heeft geen leerlingen met 

een leerlingengewicht op 1 oktober 2019, dat betekent dat er in elk gezin een ouder is met 

een hoger opleidingsniveau. De school wordt merendeels bezocht door kinderen uit Eesveen, 

maar ook kinderen uit de omgeving. Ouders lijken steeds vaker te kiezen voor het 

Jenaplanonderwijs. De leerlingen groeien op in een relatief beschermde en kleine omgeving, 

waar ze niet veel in aanraking komen met andere culturen en gebruiken. 

 

Onze leerlingen hebben baat bij een aanbod dat hoge verwachtingen heeft van leerlingen, 

een goede zorgstructuur die zicht heeft op de onderwijsbehoefte en andere specifieke 

behoefte van leerlingen en ondersteuning in een brede blik naar de wereld om hen heen 

(burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling).  

In Eesveen (en op de Driesprong): 

 

1. zijn geen leerlingen met een migratieachtergrond  

2. worden kinderen opgevoed in de Nederlandse taal  

3. zijn relatief veel geboortes per 1000 inwoners (19 geboortes in 2017)    

4. zijn 145 huishoudens    



5. is de verdeling man/vrouw vrijwel gelijk  

6. zijn inkomens relatief laag   

7. neemt het aantal bedrijven sinds 2016 af    

8. is het aantal inwoners met 20 gedaald (ongeveer 5%)   

9. zijn 65 inwoners tussen de 0 en 15 jaar   

10. is 5,5% van de inwoners gescheiden 

Visie van onze school 

Onze school is een openbare Jenaplan basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is 

toegankelijk voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

We werken in stamgroepen aan de optimale ontwikkeling op cognitief, sociaal, motorisch en 

creatief vlak. 

Onze missie is dat kinderen van binnen en buiten Eesveen een 

onderwijskundig sterke en sociaal veilige Jenaplan basisschool 
kunnen bezoeken. 

Leerlingondersteuning 

1.1 Visie op leerlingenzorg 

  

Wij bieden thuis nabij onderwijs op maat. Wij werken proactief en preventief met hoge 

verwachtingen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Kern van ons 

handelen is, dat we doelgericht werken en afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 

leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 

Procedures en de communicatie met betrokkenen zijn transparant en oplossingsgericht. 

De principes van Handelingsgericht werken (HGW) vormen in samenhang met 

opbrengstgericht werken (OGW) de basis van ons handelen. Samen met ouders, vanuit 

educatief partnerschap, bekijken wij vanuit de context wat het beste onderwijs is voor ieder 

kind. In ons handelen zijn we ondernemend en creatief, we zijn steeds op zoek naar het 

beste voor ieder kind. 

  

De planmatige cyclus van Handelingsgericht werken vormt de basis van ons handelen: 

 

 

 

 

 

 

 



De planmatige cyclus van Handelingsgericht werken vormt de basis van ons 

handelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven uitgangspunten van HGW worden vanuit Stichting Op Kop als volgt toegepast: 

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 

We waarderen verschillen tussen leerlingen. Wat heeft deze leerling nodig, van deze ouders 

in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode. Wat heeft deze 

leerling in deze context nodig om bepaalde doelen te behalen. 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 

Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders verschillen ook. 

Observaties zijn van groot belang om een goede afstemming en interactie te realiseren. 

3. De leerkracht doet ertoe. 

De leerkracht levert een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. De 

leerkracht is de spil in passend onderwijs. De leerkracht maakt zijn/haar eigen 

ondersteuningsbehoefte kenbaar zodat optimale afstemming gerealiseerd kan worden. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 

We werken oplossingsgericht. Positieve aspecten bieden perspectief, dat wat goed gaat 

breiden wij verder uit. Wij focussen op mogelijkheden. 



5. We werken constructief samen. 

Op basis van educatief partnerschap werken wij actief samen met ouders en externe 

partners. Vanuit ieders rol en deskundigheid wordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Indien 

van toepassing worden externe partners betrokken bij deze constructieve samenwerking. 

De leerkracht is de onderwijsprofessional en de ouders zijn de ervaringsdeskundigen. 

Verwachtingen over verantwoordelijkheden worden helder aangegeven. Het 

gemeenschappelijk belang, de ontwikkeling van het kind, staat centraal in de communicatie. 

Er is sprake van korte lijnen en er wordt daadkracht getoond. 

6. Ons handelen is doelgericht. 

Ambitieuze doelen en effectieve feedback vinden wij belangrijk. Hoge verwachtingen 

bevorderen opbrengstgericht werken. De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk 

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend). Kleine haalbare 

doelen worden gesteld, zodat de slagingskans groot is en er effectieve waardevolle feedback 

gegeven kan worden. 

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

Op school zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen. Het is voor betrokkenen 

duidelijk hoe we willen werken en waarom. 

  

Ondersteuningsniveaus 

 Ondersteuningsstructuur Op Kop 

Stichting Op Kop heeft zeven ondersteuningsniveaus (pedagogisch & didactisch). 

Continu werken we vanuit wisselwerking en afstemming aan het beste voor ieder 

kind. Benodigde expertise wordt vanuit samenhang ingezet. De basis is 

constructieve inhoudelijk verbonden samenwerking. De leerkracht is actief 

betrokken in alle fasen van de cyclus. 



In schematisch overzicht is onze ondersteuningsroute als volgt opgebouwd: 

 

 

 

 

 

 

De mate van intensiteit van de ondersteuning, wordt in vier niveaus van 

ondersteuning onderscheiden: 

1. Basiskwaliteit (niveau 1 en 2 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop) 

De leerkracht werkt doel- en handelingsgericht in de groep. Wanneer dat nodig is, 

overlegt een leerkracht met 

collega-leerkrachten voor intercollegiale consultatie. 

Het gaat hier om leerlingen, die zonder extra ondersteuning het “gewone” 

leerprogramma zonder onderbrekingen 

kunnen volgen. 

 

Schoolspecifiek 



• We werken met blokanalyses inclusief plan/ groepsplannen/kindplannen en 

handelingsplannen. 5 keer per 

jaar. 

• We analyseren de toetsen en plannen en zetten preventief in op uitval 

• We hebben een leerlingvolgsysteem op cognitief gebied (Cito) 

• We werken met schoolnormen • We stimuleren ouderbetrokkenheid en betrekken 

ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. 

• We bespreken handelingsplannen met ouders 

• We zijn een kanjerschool en stralen dat ook uit 

• We hebben een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (KanVAs) 

 

2. Basisondersteuning (niveau 3 en 4 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop) 

 

Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats met de IB-er. Vanuit de 

groepsbespreking kan de IB-er worden geconsulteerd voor een leerlingbespreking. 

Er kunnen eventuele interventies volgen. Binnen niveau 3 kan het gaan om de inzet 

van een specialist van Op Kop voor ondersteuning van de leerkracht of aanmelding 

van de leerling voor een extra onderwijsaanbod. 

Binnen ondersteuningsniveau 4 kan handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD) 

met de orthopedagoog van Op Kop en de IB-er plaatsvinden, of een overleg met de 

jeugdverpleegkundige en IB-er. 

Ouders worden zowel bij de HGPD als een overleg met de jeugdverpleegkundige als 

partner-in-zorg betrokken. 

Het gaat hier om leerlingen, die naast het basis programma ook extra 

ondersteuning nodig hebben, maar met kleine aanpassingen van handelen of met 

gebruik van hulpmiddelen het “gewone” leerprogramma weer kunnen volgen. Zij 

hebben genoeg aan de extra ondersteuning, die een school zelf kan bieden. Deze 

leerlingen kunnen met behulp van de basisondersteuning het onderwijs volgen. 

 

 Schoolspecifiek 

• Groepsbesprekingen 2 keer per jaar met het hele team. 

• Blokanalyses (incl. plan) en handelingsplannen bespreken met intern begeleider 

• Leerling besprekingen na de cito-analyses en tijdens de groepsbesprekingen 

• Handelingsplannen  indien nodig voor alle V-leerlingen 

•  I+  en IV-leerlingen benaderen als zorgleerling 

• Zorgteam aanwezig binnen school. Zorgteam bestaat uit directeur, intern 

begeleider en leerkracht. 

• Orthopedagoog beschikbaar indien nodig 

• GGD en Jeugdconsulenten als ketenpartner 

• HGPD- en/of KIK-gesprekken indien extra ondersteuning nodig is.  



 

3. Extra ondersteuning (niveau 5 binnen de ondersteuningsroute van Op Kop)Als de 

basisondersteuning niet toereikend is kan vanuit de HGPD worden besloten om een 

aanvraag voor extra ondersteuning te doen bij de commissie van arrangeren (CA). 

De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van arrangementen. Een 

arrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier 

onderwijsaanbod wordt uitgevoerd om leerlingen met uiteenlopende zorgvragen 

adequaat te begeleiden. 

Deze arrangementen kunnen zijn: 

incidenteel, langdurig, intensief en zeer intensief. Daarnaast kunnen ze individueel 

of collectief worden aangeboden. 

Dit zijn leerlingen, die naast ondersteuning van de school ook ondersteuning nodig 

hebben van een samenwerkingsverband. Zij kunnen vaak op onderdelen het 

reguliere programma niet volgen of er zijn omgevingskenmerken, die nadelig 

werken op het schoolpresteren. Vaak zal er voor deze leerlingen extra facilitering 

nodig zijn om de opvang in reguliere scholen mogelijk te maken. 

 

4. Passende onderwijsvorm buiten de school (niveau 6 en 7 binnen de 

ondersteuningsroute van Op Kop) 

Als de extra ondersteuning niet toereikend is kan de CA toestemming verlenen voor 

aanvraag van een passende onderwijsvorm, zoals een andere basisschool, het 

speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De school steunt ouders bij de 

keuzeopties. 

 

 

  



Diversiteitsmeter PO 

De Diversiteitsmeter geeft inzicht in de diversiteit van de leerling-populatie op groeps-, en 

schoolniveau. Tevens kan de extra personele ondersteuning worden vastgesteld. De 

diversiteit kan worden vastgesteld middels de Diversiteitsmeter. De scores worden 

opgeslagen zodat u uw ontwikkeling over de jaren kunt zien. 

  

Diversiteitsomvang 

 

  

 

 

 

 

 



Diversiteitsquotient 

 

  

Inzet van extra ondersteuning 

Binnen onze school beschikken we over de volgende extra ondersteuning, in de vorm van 

inzet van extra personeel. In de cellen worden de uren per week gegeven. 

Functies en/of 

taken 

Directe 

ondersteuning 

Indirecte 

ondersteuning 

onderwijsassistent 6 uur  

taalspecialist 2 uur  

   

Totalen   

Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen 

Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening 

De ondersteuningsmatrix 

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt 

 

De aard van de ondersteuning 



 

 

Toelichting 

Op onze school is er voor enkele leerlingen specifieke ondersteuning gerealiseerd. 

 

Budget van de ondersteuning 

Op basis van de leerlingaantallen en het aanbod van extra ondersteuning (arrangementen) 

zijn de volgende bedragen beschikbaar. 

Budgetonderdelen  Bedragen 

Budget basisondersteuning €  

Budget extra ondersteuning (arrangementen) €  

Totaal €  

 

 

Leerlingaantallen 

 

  

 

 

 

 

 



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 1: 

  
schooljaar 2: 

  

Ken- en stuurgetallen aantallen percentage aantallen percentage 

Leerlingen verwezen naar SBO     

Leerlingen verwezen SO cat. 1 1    

Leerlingen verwezen SO cat. 2     

Leerlingen verwezen SO cat. 3     

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 en 3     

Leerlingen verwezen SO cluster 1     

Leerlingen verwezen SO cluster 2     

  

  

Expertisescan 

De Expertise Scan geeft inzicht in de expertise op schoolniveau. In de ontwikkelagenda 

worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met deze vergelijking kan planmatig 

worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de expertise van de school. 

Pijlergrafiek 

 



  

Ambities 

 

  

Resultaten 

 

  

Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

 

 

 

  



Advies 

 

  

Kleurcodes 

 

Tevredenheid van het schoolteam (voor SWV) 

Deze tevredenheidsmeter geeft inzicht in de mate van tevredenheid van de teamleden op 

school. In de ontwikkelagenda worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met 

deze vergelijking kan planmatig worden gewerkt aan de verdere tevredenheid van de 

teamleden over de school 

Onderdelengrafiek 

 



  

Ambities 

 

  

Resultaten 

 

  

Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

 

  

Advies 

 

  



Kleurcodes 

 

  

Monitor Basisondersteuning 

De Monitor Basisondersteuning geeft inzicht in de kwaliteit van de basisondersteuning op 

school. In de ontwikkelagenda worden de huidige en de gewenste situatie beschreven. Met 

deze vergelijking kan planmatig worden gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling van de 

Basisondersteuning. 

  

IJkpuntengrafiek 

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. 

 



  

Ambities 

 

  

Resultaten 

 

  

Resultatenmatrix 

 

  

Ontwikkelagenda 

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? 

 



 

  

Advies 

 

  

Kleurcodes 

 

  



 

  

 


