
   

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 

School 
ondersteuningsprofiel 

 
                              
   

 
 
 

2022-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

Ondersteuningsplan 2022-2026                        
1 

1. Inleiding schoolondersteuningsprofiel ...................................................................... 2 

2.  Algemene gegevens ................................................................................................ 3 

3.  Kengetallen ............................................................................................................ 3 

3.1  Kengetallen leerling populatie van huidig schooljaar en de afgelopen 3 schooljaren ......... 3 

4. Inspectierapport- oordeel onderwijskwaliteit ........................................................... 5 

5. Ondersteuningsmogelijkheden ................................................................................ 6 

5.1  Basisondersteuning ......................................................................................................... 6 
5.1.1  Preventieve en lichte curatieve interventies .................................................................................. 6 
5.1.2 Beschikbare expertise op de school ................................................................................................ 7 
5.1.3 Overige voorzieningen .................................................................................................................... 8 
5.1.4 Toegankelijkheid gebouw................................................................................................................ 9 

5.2 Extra ondersteuning ........................................................................................................ 9 

6  Ambities  (doelen onderwijsontwikkeling) ................................................................. 11 

7 Samenwerking met partners ..................................................................................... 12 

8 Grenzen aan ondersteuningsmogelijkheden .............................................................. 13 

8.1 Doorverwijzen naar (speciaal) (basis)onderwijs ............................................................. 14 

8.2  Samenvattende conclusie .............................................................................................. 15 



   

 

Ondersteuningsplan 2022-2026                        
2 

1. Inleiding schoolondersteuningsprofiel 
 
Inleiding 
In1 het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school jaarlijks vast hoe zij de ondersteuning van 
leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra 
ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband en wanneer de 
school een leerling naar speciaal (basis)onderwijs doorverwijst.  
 
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de 
school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. U vindt in ieder geval informatie over:  

- Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.  

- Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden 
zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.  

- Doorverwijzing speciaal (basis)onderwijs: wanneer verwijst een school door.  
 
Een schoolondersteuningsprofiel wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en is maximaal vier jaar 
geldig. Binnen die vier jaar moet de inhoud opnieuw bekeken en zo nodig aangepast worden. 
Binnenkort wordt deze termijn mogelijk verkort naar 1 jaar. De medezeggenschapsraad2 heeft 
adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel. 
 
Typering 
De Trinoom maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De 
school is met vijftien groepen en twee peutergroepen gevestigd in de Barendrechtse wijk 
Carnisselande en heeft binnen Carnisselande een duidelijke functie. Voor ongeveer 80% van de 
leerlingen is het de school in de buurt van het woonhuis. Daarnaast heeft de school een regiofunctie 
vanuit haar eigen schoolconcept. 
De schoolnaam ‘de Trinoom’ verwijst naar een montessorimateriaal. Hiermee wordt aangegeven dat 
de school staat voor een eigentijds vormgegeven montessoriconcept. Daarnaast symboliseert het tri 
(drie) het belang van een evenwichtige samenwerking tussen leerling, ouders en school bij de 
ontwikkeling van een kind. 
 
De school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen zich veilig kunnen voelen, met elkaar in contact 
komen en van en met elkaar kunnen leren.  
De school wil een school zijn zonder drempels voor zowel de kinderen en de ouder(s) en alle 
kinderen een bijzondere tijd meegeven. 
 
Visie van de school 
De Trinoom gelooft in wie jij bent en wat jij kan. 
Hoe jij zelfstandig, vanuit vertrouwen, komt tot leren en omgaat met jezelf en jouw omgeving. 
Hierbij horen de drie waarden: 

1. Eigenaarschap   verantwoordelijkheid 
2. Zorg    voor jezelf, elkaar en de omgeving 
3. Samen met elkaar  vertrouwen 

 
1 De schuingedrukte stukken zijn RVKO-breed vastgelegd. 

 
2 Voor de Rotterdamse scholen is dit de GMR van de RVKO. Voor scholen in buitengemeenten de MR van de school 
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2.  Algemene gegevens 
 

School De Trinoom 

BRIN 26AF 

Directeur Mw. Birgitte van Heek 

Tweede contactpersoon Mw. Floortje le Conge 

Adres Olmenwede 1 
2993 GG Barendrecht 

Website school https://de-trinoom.nl  

Telefoon 0180-623770 

E-mail directie@de-trinoom.nl 

Bestuur Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) 

Website bestuur www.rvko.nl  

Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband RiBA 

Website swv www.swv-riba.nl  

 
3.  Kengetallen 

3.1  Kengetallen leerling populatie van huidig schooljaar en de afgelopen 3 schooljaren 

 
Aantallen en wegingen 

Teldatum  Leerlingaantallen  Schoolweging Spreiding  Driejaarsgemiddelde  

1 oktober 2021 255 29,61 6,66 29,11 

1 oktober 2020 283 28,8 6,63 28,91 

1 oktober 2019 309 28,93 6,43 29,09 

1 oktober 2018 333 (3%) 29,01 6,48  

 
Voorschool 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2021:  30 
Aantal leerlingen per 1 oktober 2020:  30 
Aantal leerlingen per 1 oktober 2019:  30 
 

Leerling populatie 
De gemeente Barendrecht ligt tegen Rotterdam aan. Barendrecht is van oudsher een christelijk dorp, 
maar de afgelopen 20 jaar is de gemeente flink gegroeid door nieuwbouw. De vinexwijk 
Carnisselande bestaat ruim 20 jaar. Het aantal kinderen in de basisschool leeftijd loopt terug. De 
inwoners van Carnisselande zijn voornamelijk afkomstig uit Rotterdam. De populatie van de wijk 
kenmerkt zich dan ook in grote diversiteit aan sociale klasse, afkomst en religie. De populatie 
leerlingen van de Trinoom is aan afspiegeling van de wijk. Daarnaast zijn er meer ouders uit 
Rotterdam-Zuid die een basisschool in Barendrecht kiezen. De populatie van de leerlingen verandert 
hierdoor. 
 
 
Indicaties en verwijzingen 
 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

Aanvragen nieuw 
arrangement RiBA 

11 en  
3 consultaties 

5 12 13 

https://de-trinoom.nl/
http://www.rvko.nl/
http://www.swv-riba.nl/
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Afgegeven TLV S(B)O 1 0 0  1  

Terugplaatsingen vanuit 
S(B)O 

0 0 0  0 

Aantal LWOO/ Pro 
beschikkingen 

2 5 6  7 

Ondersteuning/ maatwerk 
Cluster 1 en 2 

3 4 3 4 

Totaal 
dyslexieverklaringen 

6 5 5 3 

Gediagnosticeerde 
hoogbegaafden 

1 1 0  

Aantal leerlingen SOT 12 14 20 29 

Aantal leerlingen VSO 0 0 2 0 

 
Conclusie: 
Het verwijzingspercentage van onze school naar het SBO ligt onder het landelijk gemiddelde van 2%. 
Wij zijn van mening dat we veel leerlingen met diverse onderwijsbehoeften binnen onze school 
opvangen. Dit kunnen wij door: 

• Uitvoering te geven aan onze visie ‘Wij geloven in wie jij bent en wat jij kan’. 

• Te werken met Montessori (werken op eigen leerlijn, eigen tempo, eigen keuzes, eigen 
interesses 

• Te werken aan een goed en stabiel pedagogisch klimaat 

• De leerkrachten die openstaan voor externe begeleiding bij leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeftes 

• De ondersteuning van het samenwerkingsverband is sinds 2021-2022 van ambulante- en/ of 
onderwijsondersteuning overgegaan naar het schoolmaatwerk arrangement (SMA). Hierdoor 
zijn we nog beter in staat om leerlingen specifiek te begeleiden op het gebied van gedrag/ 
ontwikkeling en werkhouding door het aantrekken van specialisten. 
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4. Inspectierapport- oordeel onderwijskwaliteit 
 
De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs (op de standaarden onderwijsproces, schoolklimaat, 
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie) als voldoende beoordeeld op 5 november 2019.  
 
Onderwijsproces 
Het onderwijsaanbod is passend voor de leerlingen, het aanbod is afgestemd op de verschillende 
leerbehoeften van leerlingen en is in samenhang over de jaren heen verdeeld. De school heeft een breed, op 
de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus van rekenen en taal omvat.  
 De school maakt analyses van de toets resultaten van de leerlingen op school-, groeps- en leerlingniveau. De 
school maakt effectief gebruik van het leerlingvolgsysteem. Zij gebruiken de resultaten van de leerlingen 
dusdanig dat er een ononderbroken ontwikkeling doorlopen kan worden. In de groepsplannen wordt 
aangegeven hoe het onderwijs wordt georganiseerd en wat de doelen voor de komende periode zijn. 
Tweemaal per jaar worden de doelen geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld in samenspraak met leerlingen en 
ouders. 
Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen te komen en 
het beoogde eindniveau te behalen. De lessen hebben een duidelijke structuur en zijn door de school heen 
eenduidig. De leraren stemmen hun handelen bij de instructie, verwerking en de onderwijstijd af op de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het leerklimaat is positief. 
 
Schoolklimaat 
De school zorgt voor een veilige leeromgeving. De sfeer in de school wordt als positief ervaren.  
De school monitort de veiligheidsbeleving regelmatig en er is een vertrouwenspersoon die voor de leerlingen 
benaderbaar is. 
 
Onderwijsresultaten 

De school heeft in 2019 voldoende eindresultaten behaald.  
 
Kwaliteitszorg en ambitie 
De school werkt planmatig aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het schoolconcept is zichtbaar en het 
onderwijsproces is eenduidig.  
Om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en het onderwijsconcept verder te verdiepen schrijft de school 
onderwijsplannen die ook worden geëvalueerd. Ook de leerresultaten van alle leerlingen worden in kaart 
gebracht en geëvalueerd. Op basis van de evaluaties zijn de (gerealiseerde) doelen geborgd en worden er 
afspraken gemaakt om het onderwijs verder te ontwikkelen.  
De directie en de intern begeleiders doen lesbezoeken en geven terugkoppeling aan de leerkrachten. 
Middels een bord voor de leerkrachten worden (nieuwe) doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren en 
collegiale consultaties gepland. Het planmatig werken krijgt op deze wijze vorm, het team wil met- en van 
elkaar leren; elke dag een beetje beter. 
Het montessoriconcept is omarmt door alle leerkrachten en de visie wordt door het team gedragen. 
De Trinoom is open over haar beleid en legt verantwoording af aan het bestuur en informeert ouders in een 
jaarverslag. De school is transparant en betrouwbaar. Middels de Parro betrekt de school de ouders bij het wel 
en wee over de school. Daarnaast worden ouders via de mail twee wekelijks geïnformeerd over schoolbrede 
zaken en maandelijks over bouw brede zaken. De school heeft een kinderraad en een MR, de wens is er om ook 
een ouderraad te starten.   
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5. Ondersteuningsmogelijkheden 

5.1  Basisondersteuning 

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht-curatieve interventies die binnen de 
organisatiestructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau wordt 
uitgevoerd. In het Ondersteuningsplan van SWV RiBA staat beschreven wat wordt verstaan onder de 
basisondersteuning. Allereerst is het een feit dat de school voldoet aan de basiskwaliteit zoals 
gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast onderschrijft de school de definitie van 
basisondersteuning van het SWV en kan worden gesteld dat de school voldoende is toegerust om 
handelingsgericht te werken en om de preventief en licht-curatieve interventies vorm te geven. 
Tevens neemt de school actief deel aan de organisatiestructuur van het samenwerkingsverband. De 
middelen die de school ontvangt van het SWV voor de basisondersteuning, worden jaarlijks 
verantwoord aan het SWV. 
 
In de ondersteuningsstructuur zijn zaken gewaarborgd, als: 
- afstemming met ouders (handtekening onder OPP) 
- zorgvuldige procedure aanmelding en toelating 
- een leerlingvolgsysteem 
- handelingsgericht werken 
- planmatig werken 
- georganiseerde vorm van leerlingbespreking 
- een aanspreekpunt op het gebied van onderwijsondersteuning (Intern Begeleider) 
- een zorgoverleg met partners (SOT, VZAT) 
- doorgaande leerlijn en ononderbroken ontwikkeling (warme overdracht) 
- handelingsplannen en OPP 
- etc. 
Deze organisatiestructuur staat beschreven in het Zorgplan en/of Schoolplan van de school. 
 

5.1.1  Preventieve en lichte curatieve interventies 

 

Vroegtijdig signaleren van  
leer-, opgroei- en 
opvoedproblemen 

Er zijn twee peutergroepen binnen de school. Er is binnen De 
Trinoom  een doorgaande lijn van peuters t/m groep 8 
gecreëerd om planmatig, handelings- en opbrengstgericht te 
kunnen werken. Op deze manier wordt zo goed mogelijk 
tegemoetgekomen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

Veilig schoolklimaat De school werk zowel preventief als curatief aan een veilig 
schoolklimaat door de methode ‘Leefstijl’. Tweemaal per jaar 
wordt ZIEN! Ingevuld door leerkrachten en leerlingen vanaf 
groep 6 om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale 
veiligheid in kaart te brengen. Indien er rood/ oranje wordt 
gescoord op een of meerdere gebieden voert de leerkracht 
een gesprek met de betreffende leerling of groep.  
Op schoolniveau wordt ZIEN! geanalyseerd en worden 
afspraken gemaakt met betrekking tot interventies. 

Dyslexie  De Trinoom werkt volgens het dyslexieprotocol. 
Leesproblemen worden zoveel mogelijk voorkomen door 
inzet op preventie: Goed leesonderwijs.  
Voor leerlingen met leesproblemen en/ of (vermoeden van) 
dyslexie is er opvang binnen de drie niveaus van het 



   

 

Ondersteuningsplan 2022-2026                        
7 

groepsplan. (basis, intensief en verrijkt). Vanaf midden groep 
2 kan het programma BOUW! Worden ingezet tot en met 
groep 4. Daarna kan Letterster en/ of de Lex app worden 
ingezet. 
Aanmelding voor een dyslexieonderzoek loopt via de 
poortwachter van SWV-RiBA. 
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring wordt per leerling, 
aan de hand van de specifieke onderwijsbehoeften, een plan 
op maat geschreven.  
Doel voor leerlingen met een dyslexieverklaring is minimaal 
AVI E6 eind groep 8. 

Dyscalculie Voor leerlingen met rekenproblemen en vermeende 
dyscalculie is er opvang binnen de groepskaart rekenen 
(basis, intensief en verrijkt), WMBO-kaarten/ montessori 
materialen en de AVE ik kast, montessori rekenleerlijnen:  

• Verlengde/herhaalde instructie (van eigen leerkracht of 
ondersteuner) binnen de groep,  

• Aanbieden van één oplossingsstrategie,  

• Gebruik van hulpmiddelen gericht op problemen van 
de leerling,  

• Eventueel aangepaste lesstof. 

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer dan 
gemiddelde intelligentie 

Het aanbod voor deze leerlingen is in ontwikkeling. Er is in 
2019-2020 een werkgroep HB gestart met als doel eind van 
het schooljaar nieuw beleid op HB te hebben vastgesteld. Tot 
die tijd wordt voor leerlingen, met het vermoeden van een 
meer dan gemiddelde intelligentie, een plan op maat 
geschreven. 

Een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met minder dan 
gemiddelde intelligentie 

De leerkrachten van de Trinoom werken planmatig en 
proactief. Zij geven directe feedback: informatief en positief 
bekrachtigend. Er zijn groepsplannen op drie niveaus, gericht 
op instructie- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.  
Indien de leerling gebruik maakt van het arrangement van 
het swv, cluster 1 of 2 wordt er een OPP opgesteld. Deze 
wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd en ondertekend 
door ouders. 

Aanbod gericht op voorkomen 
gedragsproblemen 

De school werk zowel preventief als curatief aan een veilig 
schoolklimaat door de methode ‘Leefstijl’. Tweemaal per jaar 
wordt ZIEN! Ingevuld door leerkrachten en leerlingen vanaf 
groep 6 om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale 
veiligheid in kaart te brengen. Indien er rood/ oranje wordt 
gescoord op een of meerdere gebieden voert de leerkracht 
een gesprek met de betreffende leerling of groep.  
Op schoolniveau wordt ZIEN! geanalyseerd en worden 
afspraken gemaakt met betrekking tot interventies. 

Protocol voor medische 
handelingen 

Dit protocol is vereniging breed vastgesteld en op school 
aanwezig.  

 

5.1.2 Beschikbare expertise op de school 
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Soort deskundigheid Aanwezig 
op school 

Aanwezig 
via het 

bestuur 

Aanwezig 
via het swv 

Aanwezig 
via derden 

Intern begeleider  Ja (2) Nee  Nee Nee 
Schoolmaatschappelijk werk 

(SMW)  
Nee Nee  Nee Ja 

Schoolcontactpersoon wijkteam Ja  Nee Nee Ja 

Orthopedagoog Nee Nee Ja Ja 

Psycholoog Nee Nee Nee Nee 

Rekenspecialist Nee Nee  Ja Nee 

Taalspecialist Nee Nee  Ja Nee 

Motorisch specialist Nee Nee  Nee Ja 

Jonge kind specialist Nee Ja  Ja Nee 

Hoogbegaafdheidsspecialist Nee Nee Nee Ja 

Gedragsspecialist Nee Nee  Ja Nee 

Logopedist Nee Nee  Nee Ja 

Didactische coach Ja(4) Nee  Nee Nee 

Diëtist Nee Nee  Nee Nee 

Fysiotherapeut Nee Nee  Nee Nee 

Dyslexiebehandelaar Nee Nee  Nee Ja 

 

5.1.3 Overige voorzieningen 

 

Ondersteuning/ 
voorziening 

Toelichting 

BSO (Norlandia) Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Norlandia 

Uk-IQ Uk IQ is een peutergroep voor peuters met een voorsprong. De 
peuters met een ontwikkelingsvoorsprong komen bij elkaar om met 
elkaar in contact te komen.  

KANS RVKO In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het doel van 
KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor SBO verder 
te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen 
aan het reguliere basisonderwijs. Het project richt zich op de 
ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de 
scholen voor SBO in de richting van Passend Onderwijs. De KANS-
groep wordt door de RVKO  gefaciliteerd en bekostigd uit eigen 
middelen. 

KANS-groep RVKO De KANS-groep is bedoeld voor kinderen van de RVKO waarvan de 
basisschool niet de ondersteuningsbehoeften van het kind kan 
bieden. 
In de KANS-groep kan onderzocht worden wat de 
ondersteuningsbehoeften zijn en/of de basisschool nog in deze 
ondersteuningsbehoeften kan voorzien of dat er een andere 
basisschool (voor speciaal onderwijs) gezocht moet worden. Een 
kind krijgt een tijdelijke plek; een time-out, in de KANS-groep. 

Internationale taalklas Bij de Internationale taalklas staat de taal centraal. De taalklas is 
voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken. Leerlingen 
worden voorbereid op het reguliere, Nederlandstalige onderwijs. 
De Internationale taalklassen zijn er voor alle leerlingen van 4 tot 
12 jaar, uit Barendrecht of de omliggende gemeenten. (De taalklas 
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wordt georganiseerd door swv-RiBA in samenwerking met obs de 
Draaimolen.) 

5.1.4 Toegankelijkheid gebouw 

Wanneer een leerling wordt aangemeld op onze school, bekijken we of we deze leerling de 
ondersteuning kunnen bieden die nodig is en worden er mogelijke aanpassingen gedaan. Er is geen 
lift aanwezig in het schoolgebouw, wel in het appartementencomplex. 

5.2 Extra ondersteuning 

Voor iedere leerling die extra ondersteuning krijgt, zal een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. 
Dit OPP wordt altijd besproken met ouders en ouders geven hun akkoord (door ondertekening). 

 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en 
ontwikkeling 

De Trinoom streeft naar een brede ontwikkeling bij leerlingen zodat zij 
zich ontwikkelen tot competente personen met het vermogen om te 
denken, te voelen en te handelen om greep te krijgen op de wereld en 
daarin hun plaats te bepalen (cognitief, creatief, sociaal emotioneel, 
zintuiglijk en motorisch) en zijn daarbij nog zoekende naar het juiste 
evenwicht.  
 
De school zet extra in op: 

• Expertise op het gebied van coaching door middel van didactische 
coaches (4) voor leerkrachten.  

• Ondersteuning binnen de groepen. 

• Dyslexiebehandeling door externen op school aanwezig. 
• Leerlingbegeleiding door externe van TOS-leerlingen. 

Fysiek en medisch Wanneer een leerling wordt aangemeld bij school, wordt bekeken of 
aan deze leerling de ondersteuning kan worden geboden die het nodig 
heeft en worden er, indien nodig en mogelijk, aanpassingen gedaan. 
De school biedt op dit moment een onderwijsplek aan: 

• Een leerling met het syndroom van Down, 

• Leerlingen met ASS 

• Slechtziende leerling 

• Leerlingen met TOS 

• Leerlingen met diverse ziektes (diabetes, AGS, …) 

• Leerlingen met een traumaverleden 
 
De school zet extra in op: 

• Logopedie behandeling door externe op school aanwezig. 

• Motoriek behandeling door externe op school aanwezig. 

• Vijf jeugd-EHBO’ers op school aanwezig. 

Sociaal en 
emotioneel gedrag 

De school zet extra in op: 

• Training rots en water wordt aan de groepen 5 aangeboden aan 
het begin van het schooljaar en incidenteel aan groepen die dit 
nodig hebben.  

• Er worden individuele/ groepsgesprekken gevoerd met de 
leerlingen om het welbevinden van het kind te waarborgen en 
eventueel te vergroten.  

• Er is een kinderraad op school aanwezig zodat de leerlingen hun 
stem kunnen laten horen en meetellen. 
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• Ontspanningslessen voor alle groepen door een externe 
yogalerares. 

• Zorg voor de omgeving: aanwezigheid van binnentuin, Trinoom 
Woods en de dierenhoek. 

 

Werkhouding Vanuit de montessorigedachte wordt door middel van ‘vrije keuze’ de 
zelfstandige werkhouding/ intrinsieke motivatie extra gestimuleerd. 
De school heeft werkplekken buiten de groepen. 
Binnen enkele groepen zijn er statafels om aan te werken. 

Thuissituatie Veel aandacht voor communicatie en persoonlijke aandacht. 
De school staat open voor vragen en of wensen: Trinoom-uurtje. 
De school werkt samen met meerdere wijkteams.  
Er is minimaal één aandachtsfunctionaris. 
Er worden mogelijkheden geboden voor aparte gesprekken met 
gescheiden ouders. 
Ouders worden geïnformeerd over de (opvoed)cursussen en/ of 
trainingen van het CJG. 
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6  Ambities (doelen onderwijsontwikkeling) 
 
De school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen zich veilig kunnen voelen, met elkaar in contact 
komen en van en met elkaar kunnen leren.  
De school wil een school zijn zonder drempels voor zowel de kinderen en de ouder(s) en alle 
kinderen een bijzondere tijd meegeven. 
 
Het team heeft de volgende ambities voor de komende periode: 

 

Onderwijsdomein Toelichting 2021-2022 

Leren en ontwikkeling In 2019 is een start gemaakt met het schrijven van nieuw beleid voor 
meer- of hoogbegaafde leerlingen. Dit loopt door. 
In 2019 is een start gemaakt met het werken met de WMBO-leerlijn 
rekenen. Deze is in 2021-2022 uitgebreid met AVE-ik. 
In het schooljaar 2021-2022 is gestart met de leerlijnen ParnasSys op 
het gebied van rekenen. 
In het schooljaar 2021-2022 heeft een groot gedeelte van het team 
EDI gevolgd met Marcel Schmeier. 
Meer gebruik maken van elkaars deskundigheden, talenten en 
vaardigheden. 
Meer aandacht voor digitaal werken (tablets en werken in de digitale 
leeromgeving (DLO). 
Er is in 2020-2021 een Techlab opgezet. 

Sociaal en emotioneel 
gedrag 

Montessori 3.0 waarin de pijlers zorg voor jezelf, elkaar en de 
omgeving, vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
centraal staan. 
Coachings- gesprekken met leerlingen verder uitbouwen. 
Energizers frequenter inzetten. 

Fysiek en medisch In schooljaar 2021-2022 is geëvalueerd met I-motoriek en besloten 
om de samenwerking op te zeggen en over te stappen naar In Balans 
oefentherapie. 

Werkhouding Regie versterken van de leerlingen. 
Zelfstandige werkles uitbreiden in tijd. 
Verantwoordelijkheid bij leerlingen neerleggen door het werken met 
doelen (start met rekenen) 
Werken met succescriteria is ingezet in 2021-2022 onder begeleiding 
van Bazalt. 

Thuissituatie Educatief partnerschap ouders/ ouderbetrokkenheid vergroten 
Professionele cultuur waarin leerlingen, ouders en leerkrachten met 
elkaar afspraken maken en elkaar hierop leren/ durven aanspreken. 
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7 Samenwerking met partners 
 

Bureau Jeugdzorg Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

Centrum Jeugd en Gezin CJG Barendrecht 

Dyslexie zorgaanbieders via RiBA Instituut voor leerproblemen Barendrecht/ Alles Kids  
Leestalent (Educto)  
Regionaal Instituut voor Dyslexie (op school) 
Stichting Driestar Educatief 

GGZ Barendrecht 

Leerplicht Barendrecht 

Logopedie Praatmaatgroep (op school) 

Lokale overheid Gemeente Barendrecht 

Motoriek I-Motoriek (op school) 

Samenwerkingsverband PO  SWV- RiBA en IB-netwerk RiBA 

SBO De Burcht in Ridderkerk 

Scholen voor voortgezet onderwijs Informatieavond VO (Calvijn/ Dalton) 
Pré-gymnasium (Zuidergymnasium/ Dalton) 

(V)SO Rec 1, 2, 3, 4 Scholen binnen de Barendrechtse- en Rotterdamse regio 
Auris (op school) 

Wijkagent Willem Zijderveld 

Wijksamenwerkingsverband Wijkteam 1 (postcode 2991) 

Wijkteam 2 (postcode 2992) 

Wijkteam 3 (postcode 2993) 

Wijkteam 4 (postcode 2994) 
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8 Grenzen aan ondersteuningsmogelijkheden 
 
De school zal zich te allen tijde ten volste inspannen om alle leerlingen passende 
onderwijsondersteuning te bieden. Echter, de realiteit is dat dit niet altijd mogelijk is.  
Of de grenzen aan ondersteuningsmogelijkheden voor de school zijn bereikt, zal de school in elk 
individueel geval afwegen volgens de volgende criteria: 

- Er is voldoende expertise beschikbaar 
- Er is voldoende mankracht beschikbaar 
- De samenwerking met ouders/verzorgers van de leerling is constructief en er is goed contact 
- De veiligheid van de leerling is gewaarborgd 
- De veiligheid van andere leerlingen is gewaarborgd 
- De veiligheid van medewerkers in de school is gewaarborgd 
- De leerling maakt voldoende groei door in zijn/haar ontwikkeling 
- De samenstelling van de groep/klas is adequaat 

 
1-op-1 begeleiding voor een leerling is sowieso niet mogelijk in de klassikale setting van onze 
basisschool. 
Het protocol medische handelingen van de RVKO geeft eveneens een grens aan van onze 
ondersteuningsmogelijkheden. 
 

Onderwijsdomein Toelichting 

Leren en ontwikkeling De school kan geen passend onderwijs organiseren wanneer de 
leerlingen door onvoldoende tijd en aandacht of door onvoldoende 
inzicht in de didactische processen, hun welbevinden structureel 
verliezen. Ook wanneer er onvoldoende zelfredzaamheid is of kan 
ontstaan is geen passend onderwijs mogelijk.  

Sociaal en emotioneel 
gedrag 

De school kan geen onderwijs organiseren voor leerlingen die voor 
zichzelf, medeleerlingen en/ of leerkracht structureel een bedreiging 
vormen. Leerlingen die een zodanige problematiek hebben dat het 
welbevinden en/ of veiligheid van andere kinderen of de 
leerkrachten bedreigd wordt, wordt gekozen voor niet toelaten en/ 
of verwijzen. De aanspreekbaarheid en beheersbaarheid van de 
leerling speelt dus een rol bij het wel of niet kunnen bieden van 
passend onderwijs. Daarnaast speelt de al aanwezige problematiek 
in de groep, de grootte van de groep en de samenstelling van de 
groep een rol.  

Fysiek en medisch Voor leerlingen met fysieke en/of medische problematiek dient, vóór 
de toelating, een goede analyse gemaakt te worden van de 
mogelijkheden van zorg en begeleiding. Voor toelating van 
leerlingen zal de balans in de groep medebepalend zijn.  

Werkhouding De school kan geen passend onderwijs bieden als de leerling 
structureel altijd een ander nodig heeft om de aandacht te richten.  

Thuissituatie Passend onderwijs is onmogelijk wanneer er, na een vooraf gestelde 
periode, onvoldoende/ geen ontwikkeling is te zien, de ouders niet 
mee kunnen/ willen meewerken aan deze ontwikkeling of als het 
leerproces van de groep beperkt wordt door het gedrag van de 
leerling. 
De medeverantwoordelijkheid van ouders is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van de leerling.   
De grens is bereikt indien: 
- Door ouders het vertrouwen opgezegd wordt in de school,  
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In principe kunnen we maximaal twee leerlingen per groep plaatsen met speciale onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoeften, afhankelijk van deze behoeften. Bij de komst van nieuwe leerlingen wordt 
gekeken naar de samenstelling en de zorg binnen de beoogde groep. 
 

8.1 Doorverwijzen naar (speciaal) (basis)onderwijs 

 
Volgens de afspraken in het samenwerkingsverband verloopt een verwijzing als volgt: 
 

 
 

De route geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van (handelingsgericht) arrangeren, 
zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start 
bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op 
het moment dat een passend arrangement gevonden is. 
 
Stap 1 - Signaleren 
Op het moment dat een school aan basisvoorwaarden (zie ondersteuningsplan) voldoet, heeft zij 
leerkrachten die in staat zijn om te signaleren wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert 
binnen de basisvoorwaarden van ondersteuningstoewijzing.  
 
Stap 2 – In gesprek met de IB-er 
Op het moment dat de leerkracht handelingsverlegen is, gaat zij in gesprek met de intern begeleider 
van de school.  
 
Stap 3 – Ondersteuningsteam en deskundigenadvies 
Indien zowel leerkracht als IB-er (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept de IB-er de hulp van het 
ondersteuningsteam in.  
Tot dit schoolondersteuningsteam (SOT) behoren naast leerkracht, ouders en IB de schoolpsycholoog 
en medewerker wijkteam. 
 
Stap 4 – Arrangement in de basisondersteuning op de basisschool 
Van het budget dat de school voor basisondersteuning beschikbaar heeft, organiseert zij het 
betreffende arrangement. Hierbij maakt zij, indien nodig, gebruik van deskundigen die vanuit het 
samenwerkingsverband opereren (Arrangementen die korter duren dan 5 maanden).  
 
Stap 5a – Arrangement in de extra ondersteuning op de basisschool 
Op het moment dat een arrangement de afspraak over basisondersteuning te boven gaat wordt, kan 
een arrangement ingezet worden vanuit de extra ondersteuning. De school zal in dit geval een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) moeten opstellen.  
 

- Er sprake is van agressief/ respectloos gedrag van ouders, 
- Er van leerkrachten verwacht wordt dat ze zich opstellen als 
gezinsbegeleider. 
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Stap 5b – Trajectbegeleiding (het ‘HIA-gesprek’) 
Als het ondersteuningsteam er niet in slaagt om de ondersteuningsbehoefte van een leerling helder 
in kaart te brengen en zij handelingsverlegen is met betrekking tot het vormgeven van een 
arrangement in de extra ondersteuning kan trajectbegeleiding worden georganiseerd. 
Trajectbegeleiding houdt in dat samen met leerkracht, ouders en ondersteunende deskundigen op 
zoek wordt gegaan naar (nieuw) perspectief voor een leerling die vast dreigt te lopen in zijn of haar 
ontwikkeling, op de school en in het gezin en de voorwaarden waaronder dit perspectief kan 
ontstaan. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige school wordt een andere school 
betrokken bij de HIA-bespreking om te verkennen of op die school een passender 
onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.  
 
Stap 5c – Second opinion 
Indien ouders en school het structureel niet eens worden over de te organiseren ondersteuning voor 
een leerling is het mogelijk om bij het samenwerkingsverband een second opinion aan te vragen.  
 
Stap 6a – Gesprek met voorgenomen s(b)o-school  
Op het moment dat duidelijk is dat aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling het best 
tegemoet kan worden gekomen in het speciaal (basis) onderwijs, wordt in eerste instantie een 
deskundige van de betreffende (voorgenomen) school voor s(b)o uitgenodigd op de basisschool.  
 
Stap 6b - Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij TLV-functionaris 
Als stap 6a is afgerond wordt bij de TLV-commissie van het samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Deze functionaris toetst enkel procedureel (marginaal) of 
alle stappen tot aan stap 6a via de afgesproken procedure zijn verlopen. 
 
Stap 7 – Evaluatie van het arrangement en monitoring 
Voordat het arrangement (van klein naar groot) daadwerkelijk start worden er afspraken gemaakt 
over evaluatie. De evaluatie wordt cyclisch ingericht en de opbrengsten worden opgenomen in het 
leerlingdossier en gebruikt als input voor het (eventueel) vormgeven van een ander- of 
vervolgarrangement.  
 

8.2  Samenvattende conclusie 

Met het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel heeft de school de voorwaarden gecreëerd 
om in een doorgaande lijn, van peuters tot en met leerjaar 8, planmatig, handelings- en 
opbrengstgericht te kunnen werken en komt op deze manier zo goed mogelijk tegemoet aan de 
onderwijsbehoeften van haar leerlingen. 
Binnen de bandbreedte van de bouw/ leerjaar en de ondersteuningsstructuur, biedt de Trinoom aan 
veel leerlingen een passende onderwijsplek. 
 


