
 
 

 

Schoolondersteuningsplan (SOP) 2022-2026 
Sjabloon: SWV Passend Onderwijs RiBA, 2021-12-21 

 

WETTELIJK KADER In de meest ideale situatie is het SOP een dynamisch instrument – een handvat voor ouders, 

leraren en school – om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs. Het SOP biedt houvast bij het 

beoordelen of een school in staat is om onderwijsondersteuning voor een leerling te bieden en speelt een 

belangrijke rol bij de toelating van leerlingen op school. In het wettelijk kader is vastgesteld dat het 

ondersteuningsprofiel minstens eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag wordt vastgesteld. Waarbij in 

ieder geval aandacht wordt geschonken aan:  

• welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben, waarbij het gaat om de 

basisondersteuning en eventueel ook aanvullend hierop extra ondersteuning die de school (al dan niet) biedt;  

• welke ambities de school heeft voor de toekomst;  

• een inventarisatie van de expertise die eventueel aanwezig is en of verder moet worden ontwikkeld;  

• de consequenties voor scholing van leerkrachten. 

In de reguliere kwaliteitszorg hanteren scholen een stapsgewijze en cyclische aanpak om het onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod voor leerlingen vorm te geven, te evalueren en bij te stellen. Daarbij is de werkwijze, 

het ‘hoe’, aan de school. In het SOP worden de uitgangspunten van het ‘hoe’ toegelicht; hoe geeft deze school 

vorm aan (basis)ondersteuning? Als dit verandert, is het aan te raden het SOP aan te passen. 

 

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 Botter heeft met de samenwerking met Stichting Bram een vorm van inclusief onderwijs gerealiseerd. 

Kinderen met een MB problematiek die binnen de doelgroep beschrijving van Stichting Bram vallen kunnen 

worden aangemeld bij de Botter/Stichting Bram. Er zijn 3 onderwijs/zorg groepen met een  maximum van 7 

leerlingen per groep. . 2 groepen bevinden zich in de Botter, 1 groep met de leeftijd van 12+ bevindt zich in het 

Gemini College. Plaatsing gebeurt volgens een aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure. 

De school is onderdeel van een Kindcentrum  Dit betekent dat wij peuterspeelgroep, kinderdagverblijf, voor- en 

naschoolse opvang en Verkenners in huis hebben. Binnen de peuterspeelgroep is er mogelijkheid om een kind 

met VVE indicatie te plaatsen. Daarnaast is Stichting Bram een onderdeel van het Kindcentrum. 

 

We hebben binnen de school het contact met het wijkteam. Er is vanuit het wijkteam een 

schoolcontactpersoon die een keer per week in de school aanwezig is, ter ondersteuning van de 

ouders/leerlingen en de school.  

Kid en fit biedt binnen de school fysiotherapie. 

Logopedie wordt door de Spraakfabriek binnen de Botter aangeboden. 

Leestalent begeleidt kinderen met een dyslexieverklaring. 

 



 
1a. Wat kunnen we als schoolteam al? (Welke inzet valt onder onze basisondersteuning en welke inzet is 

aanvullend?) 

Wij kunnen zorg bieden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van lees-, reken en 

spellingontwikkeling. Dit geldt ook voor kinderen met een OPP. Wij hebben daarbij de mogelijkheid om onze 

interne dyslexiecoach en rekenspecialist in te zetten. 

Voor kinderen met een dyslexieverklaring komt Leestalent naar school om de kinderen te begeleiden. 

 

Er is een specifiek aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, een plusgroep. Deze plusgroep 

wordt een keer per week begeleid door een leerkracht. De Botter heeft een Erasmusklas voor leerlingen die 

extra uitdaging nodig hebben. De Erasmusklas is een klas van de 5 scholen van OZHW in Ridderkerk. Er wordt 

gewerkt met een aanmeld/plaatsingsprocedure. Voor 2E leerlingen is er een Breinheldenklas. 

 

Wij bieden binnen de Botter de mogelijkheid om kinderen van Stichting Bram en onze kinderen te laten 

integreren.  

Wij kunnen onderwijs bieden aan kinderen met een lichte vorm van epilepsie, autisme.  

We zijn in staat om kinderen met een lichte gedragsproblematiek onderwijs te bieden. Hierbij is het wel van 

groot belang dat er vanuit AO handelingsadviezen gericht op het kind gegeven wordt. 

Bij bovenstaande wordt bij verzoek tot plaatsing altijd rekening gehouden met de balans en grootte in de 

groep.  

Als schoolteam zijn wij bereid om mee te denken bij kinderen met speciale zorg. We denken mee of dit 

passend is binnen onze huidige groepen en of wij onderwijs kunnen bieden die passen bij de 

onderwijsbehoeften van deze leerling. 

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

De school kan geen onderwijs organiseren voor kinderen die voor zichzelf, medeleerlingen of leerkracht 

structureel een bedreiging vormen.  

Ook voor kinderen waar geen contact mee gemaakt kan worden (relatie) kan geen passend onderwijs 

georganiseerd worden..  

De school is niet in staat kinderen te onderwijzen waarbij medicatie of medische handelingen een grote rol 

speelt (levensbedreigend wanneer deze te laat of onjuist gegeven worden).  

 

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

Aanbod voor kinderen met ondersteuningsbehoeften in de sociaal emotionele problematiek en bij voorkeur 

aangevuld met een aanbod voor alle kinderen om weerbaarheid te vergroten. 

 

We willen de leerkrachten sterker maken in aanbod betreffende Begrijpend Luisteren en Woordenschat.  

Leerkrachten trainen in aanbod op executieve functies en leerstrategieën om deze te gebruiken voor leerlingen 

waarbij deze functies nog niet goed ontwikkeld zijn.. 

Een collega opleiden tot leesspecialist. 

Binnen het team worden hiervoor cursussen en trainingen gevolgd. 

 

1a-1c kan ook worden uitgewerkt aan de hand van verschillende thema’s. 

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



 
Typering van de (wijk)gemeente binnen SWV RiBA 

… 

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

… 

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

… 

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

we dat bereiken? 

… 

 
1a-1c kan ook worden uitgewerkt aan de hand van verschillende thema’s. 

 


