
 

 

Schoolondersteuningsplan (SOP) 2022-2026  

Sjabloon: SWV Passend Onderwijs RiBA, 2017-12-01   

 Deel I: Schooldeel (op te stellen door individuele schoolteams)    

Typering van de school (Voor welke kinderen willen we een school zijn? Zijn we een wijkschool? 

Regioschool? Brede school? IKC? Met wie werken we samen? Wat merken de kinderen daarvan?)  

  

De Noord ligt op de grens van twee wijken namelijk Ridderkerk-Oost en Drievliet. Daarnaast 

bedienen we ook een gedeelte van de leerlingen die in de wijk ’t Zand wonen.  De Noord wil 

voor alle kinderen goed onderwijs kunnen bieden.  Wij gaan er vanuit dat alle kinderen welkom 

zijn, maar dat er individueel moet worden gekeken of we aan de ondersteuningsbehoeften van 

het kind kunnen voldoen. Hierbij is het toelaten van een leerling afhankelijk van de 

groepsgrootte, de leerkracht en de ondersteuningsbehoeften van de overige leerlingen in de 

desbetreffende groep. Ook wanneer de veiligheid van andere leerlingen door fysiek of verbaal 

grensoverschrijdend gedrag niet kan worden gewaarborgd, is de Noord niet in staat de 

desbetreffende leerling binnen de school te houden.   

Sinds wij Kindcentrum Nova zijn en een samenwerking hebben met Yes! Kinderopvang, 

logopediepraktijk de Spraakfabriek, een kinderoefentherapie Kid&Fit zien wij een toename van 

kinderen uit heel Ridderkerk. Ook is een goede samenwerking met externen zoals het CJG, het 

wijkteam en het samenwerkingsverband.  

Hierdoor kunnen we leerlingen die ondersteuning nodig hebben vroegtijdig signaleren en 

binnen de school ondersteunen. De Noord gaat uit van een preventieve aanpak te aanzien van 

gedragsproblematiek en werkt door de hele school handelingsgericht. Dit betekent dat er vanaf 

de peuters een doorgaande lijn is met betrekking tot het signaleren en bieden van 

ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben.   

 

 1a. Wat kunnen we als schoolteam al?  

De Noord heeft een veilig klimaat. De leerkrachten zijn gericht op de preventieve aanpak van 

gedragsproblemen en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team hecht veel waarde aan 

de gouden driehoek. Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van 

hun kind.   

Leerlingen die een didactische ontwikkelingsachterstand of -voorsprong hebben kunnen binnen 

de Noord worden ondersteund met een eigen leerlijn of OPP.    

 

 

 

 

 



 
 

 

1b. Wat kunnen we als schoolteam (nog) niet?  

De ondersteuningsmogelijkheden van de Noord stoppen op het moment dat er na diverse 

interventies met externe betrokkenen, sprake is van dusdanig verbaal en/of 

fysiekgrensoverschrijdend gedrag, waardoor we de veiligheid van andere leerlingen niet kunnen 

waarborgen.   

Dit geldt ook voor leerlingen met een dusdanig laag IQ waarbij na aanpassingen van aanpak, 

aanbod en leerkrachthandelen, de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling gevaar 

loopt.  

Aan leerlingen met een visuele of auditieve beperking kunnen wij zelf niet voldoende 

ondersteuning bieden, maar moet er per individu bekeken worden of dit met externe hulp 

mogelijk is. Het welbevinden van het kind staat hierbij voorop.   

Wanneer bovengenoemde ondersteuningsbehoeften van een leerling onevenredig veel tijd 

vraagt van de leerkracht, moet er worden bekeken of dit met de hulp van het 

samenwerkingsverband gerealiseerd kan worden.    

 

1c. Welke vaardigheden gaan we als schoolteam de komende 4 jaar ontwikkelen en hoe 

gaan we dat bereiken?  

De komende vier jaar gaan we verder insteken op het versterken van de samenwerking met 

externe partijen en de expertise vergroten, zodat nog beter gesignaleerd en hulp geboden kan 

worden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften:  

-De meer -en hoogbegaafde leerlingen zullen wij in samenwerking met onze interne HB-

specialist goed in beeld brengen, zodat deze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij 

nodig hebben. Naast compacten en verrijken wordt er een individueel plan opgesteld. 

-De intern begeleiders gaan zich verdiepen en verder ontwikkelen op het gebied van trauma en 

hechtingsproblematiek, zodat er op de Noord traumasensitief lesgegeven kan worden.   

-Het doorontwikkelen van EDI, waarbij preventief wordt ingezet op de aanpak van 

leerproblemen en afstemming op alle leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deel II: Gezamenlijk deel (op te stellen in directeurennetwerk per (wijk)gemeente )  

Typering van de (wijk)gemeente binnen SWV RiBA  

De basisschool populatie van de gemeente Ridderkerk typeert zich door een gemengd publiek. 

Er is in verschillende wijken sprake van sociaal-zwakke milieus, een toename van ‘taalarme 

’gezinnen, en multi problematiek. Ook lijkt het aantal gezinnen uit Rotterdam toe te nemen. De 

cohesie wordt minder; wat hebben we nodig om dit weer toe te laten nemen?  

Vanuit VVE komt hier een plan voor. Met name in de onderbouw zien we een toename van de 

taalzwakke kinderen. Alle locaties herkennen deze problematiek waarbij opgemerkt moet 

worden dat het voor Rijsoord minder speelt. Kinderen groeien veilig op, er zijn genoeg 

voorzieningen voor kinderen na schooltijd, waaronder speelpleinen, Brede school activiteiten en 

sportverenigingen. De wachtlijsten bij het wijkteam lopen op dit moment op waardoor de hulp 

voor een groep kinderen in het gedrang komt. Het contact tussen de openbare scholen 

onderling is nauw en wordt als positief ervaren.  

  

2a. Wat kunnen we als netwerk in de (wijk)gemeente al?  

Het netwerk weet elkaar te vinden in situaties waarbij samenwerking tussen scholen, CJG, 

leerplicht, wijkteam centraal staan. Er is frequent contact indien noodzakelijk, er is steeds meer 

gedeelde verantwoordelijkheid.  Wijkteams zitten in de scholen, via het SOT  en de HIA’s  ook is 

er contact tussen de wijk en de orthopedagogen van het SWV.  

Er is contact met vluchtelingenwerk in verband met de Schakelklas. Daarnaast kunnen we  

 kinderen de juiste zorg bieden met verschillende diagnoses bijvoorbeeld; dyslexie, 

gedragsproblematiek, spraak-taalproblemen met ondersteuning van Auris. Begaafde kinderen 

worden uitgedaagd in de Erasmusklas.   

Stichting Bram voorziet in de behoefte voor kinderen vanuit cluster 3.  

  

2b. Wat kunnen we als netwerk in de (wijk)gemeente (nog) niet?  

Er zijn nog geen opleidingsmogelijkheden voor OO-ers  om gedrag -en leerproblemen goed te 

ondersteunen. Het ontbreekt aan doorzettingsmacht/daadkracht , daar is voor een aantal 

schrijnende gevallen wel behoefte aan. Er is zeker winst te behalen als het gaat om de koppeling 

van wijkteam naar gemeente, er moet lang gewacht worden op acties. Er is veel sociale 

problematiek en de scheiding van zorg en onderwijs is niet altijd duidelijk. Deze overlappen 

elkaar regelmatig. Met name de scholen signaleren als er zorg nodig is binnen een gezin.   

De plaatsing binnen MKD en speciaal onderwijs cluster 4 is zorgelijk in verband met de 

wachtlijsten. Hierdoor is de groep thuiszitters groter.  

  

2c. Welke vaardigheden gaan we als netwerk in de (wijk)gemeente de komende 4 jaar 

ontwikkelen en hoe gaan we dat bereiken?  

• Meer expertise/ ondersteuning op het gebied van leerlingen met gedragsproblematiek, evt. 

inzet van  AO voor en na het afsluiten van een arrangement.  

• Vlottere doorstroming  bij het wijkteam.  



 
 

• Brede school activiteiten onder schooltijd, zodat het animo om na schooltijd deel te nemen 

aan de activiteiten verhoogd wordt  

• Terugkeren van een time-out aanbod.  

• Procesafspraken met elkaar maken tussen scholen, wijkteam, CJG en leerplicht op het gebied 

van de AVG 


