
Schoolondersteuningsplan (SOP) 2022-2026
CBS de Klimop-centrum

Het schoolondersteuningsplan (hierna: SOP) is een dynamisch instrument met als doel om praktisch vorm te geven aan passend
onderwijs. Het is bedoeld als handvat voor ouders, leraren en school en speelt een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen
op school. In  het SOP  is vastgelegd welke basisondersteuning en extra ondersteuning CBS De Klimop biedt. We verwoorden wat
we wel kunnen, wat we niet kunnen, wat onze ambities zijn en wat er nodig is om deze ambities te kunnen bereiken.

CBS De Klimop stelt minstens eenmaal in de vier jaar een nieuw schoolondersteuningsplan op, zoals wettelijk is vereist.
Vervolgens wordt dit plan vastgesteld door het bevoegd gezag.



Schooldeel
CBS De Klimop-Ridderkerk is een protestants-christelijke basisschool in Ridderkerk-West, grenzend aan de wijk Centrum. Naast
de kinderen uit deze wijken,
zitten er kinderen vanuit heel Ridderkerk op school. Er zitten zelfs een aantal kinderen op school uit de omliggende gemeenten
die na verhuizing leerling op De Klimop blijven. Als school zijn wij graag een tweede thuis voor kinderen. Een plek waar
veiligheid, geborgenheid en warmte centraal staan. Wij kennen de kinderen en de gezinnen om onze kinderen heen. We zijn een
multiculturele school. Op onze school leeft een aanzienlijk deel van de gezinnen op of onder de armoedegrens.
Ook is er een flink aantal gezinnen dat ondersteuning vraagt betreffende de thuissituatie en/of rondom gedrag van kinderen.
Wij nemen diverse initiatieven om deze gezinnen te ondersteunen en betrekken juist ook deze ouders bij de school en
activiteiten op de school. Wij hopen zo te voorkomen dat mensen in een isolement raken én we proberen bij te dragen aan het
welbevinden van alle leden uit het gezin.
Het is onze overtuiging dat wanneer het goed gaat met het hele gezin, dit een positief effect heeft op de leerkansen en
resultaten van onze leerlingen.

Positieve communicatie is een van onze kernwaarden. Een groot deel van onze ouders vindt de weg naar school niet vanzelf. Wij
moeten ervoor zorgen dat deze weg wel gevonden wordt, dat er betrokkenheid ontstaat. Opvoeding en scholing doen we samen
en zo maken we het verschil!

Wij willen een wijkschool zijn, waarbij we naast verbinding met de gezinnen ook verbinding zoeken met en tussen ouders en
wijkbewoners. Dat doen we zowel tijdens de reguliere schooldagen als bij feesten, activiteiten en speciale dagen.
In onze verlengde schooldag zijn vele externe partners aanwezig om onze kinderen te voorzien van nieuwe specifieke kennis en
kunde die ondersteunend zijn voor de brede persoonsontwikkeling.

Door de bovengemiddelde inzet van onderwijsassistenten werken wij aan kansengelijkheid. Ieder kind heeft recht op dezelfde
ontwikkelkansen ongeacht achtergrond en omstandigheden.

De kern van ons onderwijs gaat over het belang dat kinderen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces. Zij leren eigen
doelen (op)stellen, hun groeiproces te volgen waardoor zij verdiept intrinsiek gemotiveerd raken. Door ze te leren hoe ze moeten
reflecteren op hun eigen handelen, hoe ze kunnen samenwerken en anderen kunnen helpen met ‘leren leren’ én door met ze in
gesprek te gaan en te blijven, gaan ze zelf steeds beter begrijpen wat ze nodig hebben om te groeien en te ontdekken waar hun
talenten liggen. Wij vinden onze missie geslaagd wanneer een kind met een reëel en positief zelfbeeld en volledige kennis van
zijn/haar talenten onze school verlaat.

Als Kindcentrum ligt de nadruk op het versoepelen van de overstap naar de basisschool (de doorgaande lijn tussen KDV/PSG en
school). Door diverse overleggen, het veelvuldig bij elkaar kijken en delen van materialen/voorzieningen is de overstap van
peuter naar kleuter steeds natuurlijker en minder groot. Hetzelfde geldt voor de ouders die de overstap van kinderopvang naar
onderwijs maken binnen ons gebouw.

Wij staan volledig achter thuisnabij passend onderwijs. Het kind is hierbij leidend, niet het systeem. Wij zullen te allen tijde
zoeken naar mogelijkheden om ieder kind van passend onderwijs te voorzien. De realiteit is hierbij ook dat er kindkenmerken
en/of omstandigheden kunnen zijn waarbij wij helaas niet voor alle leerlingen op ieder moment kunnen waarmaken wat wij wel
ambiëren. In onderstaande beschrijving zullen wij proberen te verwoorden wat en wanneer wij dit niet kunnen en
handelingsverlegen zijn een kind te bedienen op zijn/haar onderwijs- en zorgbehoeften.



1. Wat kunnen we als schoolteam?

BASISONDERSTEUNING
Differentiatie Binnen ons aanbod wordt op minimaal 3 niveaus gedifferentieerd.

Basisniveau, intensief niveau (verlengde instructies en werken met materialen) en
verrijkingsniveau (extra uitdaging).
Wanneer het aanbod op intensief niveau voor een leerling niet toereikend is,  kan deze
op een eigen leerlijn (ELL) gezet worden.
Leerlingen met een ELL krijgen een OPP (ontwikkelingsperspectief).

OGW EN HGW Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken zijn met elkaar verweven.
2 keer per jaar  analyseren en bespreken we de opbrengsten en resultaten. Dit doen we
met behulp van de gegevens uit het LVS (leerlingvolgsysteem) en Focus PO. Daarna
spreken we samen nieuwe doelen/acties af.

EDI In alle klassen wordt lesgegeven vanuit het EDI-model. (Expliciet Directe Instructie)
Coöperatief leren Coöperatief leren wordt ingezet waar mogelijk, wenselijk en doelmatig is.
Bewegend leren Bewegend leren wordt ingezet waar mogelijk, wenselijk en doelmatig is.
Groepsdoorbreken
d werken

We bieden de basisvakken in alle groepen tegelijkertijd aan. Dit betekent dat vanaf
groep 4 elke klas op hetzelfde moment van de dag rekenen en taal aangeboden krijgt.
Zo kan een leerling instructie volgen in een bij de leerling passend leerjaar.

Eigenaarschap en
Eigen doelentijd

Eigenaarschap en het stellen van persoonlijke doelen zijn onderdeel van onze
doorgaande leerlijn:
-Met Snappet wordt gewerkt aan eigenaarschap.
-De leerkrachten voeren reflecterende gesprekken met kinderen.
-We stellen leerlingen op hun eigen niveau vragen naar hun handelen, om hiermee
zelfreflectie en zelfbewust gedrag te stimuleren.
-Tijdens de eigen doelentijd en de groepsvorming worden leerlingen gestimuleerd om
zowel eigen als groepsdoelen te stellen.

Didactisch
werkplan

Voor elk vak maken de leerkrachten een Didactisch Werkplan (DW) Deze worden 3 keer
per jaar geëvalueerd en aangepast waar nodig.
Leerkrachten hebben hun didactisch werkplan altijd bij de hand en dit wordt  gezien als
een flexibel document.

Individueel
handelingsplan

Wanneer een leerling tijdelijk individueel specifieke, didactische ondersteuning nodig
heeft, wordt dit beschreven in een individueel handelingsplan. Kinderen met een
vermoeden van dyslexie krijgen bijvoorbeeld extra leestijd en -ondersteuning.

ParnasSys,
ZIEN/Kindbegrip
en Schatkist

Alle informatie en afspraken die van belang zijn voor betrokkenen rondom de leerling
worden vastgelegd in ParnasSys.
In Parnassys worden ook de didactische werkplannen, individuele handelingsplannen,
Ontwikkelingsperspectief Plannen (OPP) en resultaten van zowel methode- als
niet-methodetoetsen geregistreerd.
De sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen worden
geregistreerd in ZIEN/kindbegrip.
De ontwikkeling van onze kleuters wordt vastgelegd in Schatkist.

Groepsgrootte Wij streven naar een groepsgrootte van niet groter dan 30 leerlingen.



Aanbod
hoogbegaafde
leerlingen

Er is op bovenschools niveau gericht aanbod voor begaafde leerlingen (De Raketklas.)

Specialismen in de
school

Rekenspecialist
Taal-Leesspecialist
W&T coördinator
Bevoegd ALO-opgeleide gymleerkracht
Breincoach
Systeemtherapeut
Gedragsspecialist
VVE-gecertificeerd personeel
Snappet-Specialist
Logopedist

Dyslexieprotocol Wij werken volgens het protocol “leesproblemen en dyslexie”.

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

BREEDTE ONDERSTEUNING
Wat kunnen we wel?
Het welbevinden van een kind is voor onze school belangrijk. Dit is een voorwaarde om tot leren te kunnen
komen. Welbevinden kan te maken hebben met de thuissituatie, de ontwikkeling en mogelijkheden van een
kind, de sfeer op school en in de klas.

Soms komt een leerling niet of niet voldoende tot ontwikkeling komt en is onze basisondersteuning en het in
ons schoolaanbod geïntegreerde extra aanbod niet toereikend.  Ook zijn we soms handelingsverlegen of
kunnen niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet komen. In die situaties maken wij gebruik van de externe
expertise van het samenwerkingsverband Riba en het wijkteam van de gemeente Ridderkerk. Dit doen we via
een SOT (schoolondersteuningsteam) of een HIA (handelingsgericht integraal arrangeren) . Na signalering van
leerkracht en intern begeleider, stemmen we af met de aan school verbonden gedragswetenschapper van het
Samenwerkingsverband RiBa.
Wat kunnen we niet?
We kunnen geen passend onderwijs arrangeren als:

● de leerling door onvoldoende inzicht in de didactische processen niet op de juiste wijze begeleid kan
worden;

● de leerling door onvoldoende begeleidingstijd en aandacht niet op de juiste wijze begeleid kan
worden;

● de leerling door onvoldoende zelfredzaamheid niet op de juiste wijze begeleid kan worden;
● door onvoldoende welbevinden het leren dusdanig wordt belemmerd dat stagnatie ontstaat dan wel

terugval zichtbaar is - ondanks alle ingezette middelen die we als school kunnen en mogen bieden.
Balans in de groepen is belangrijk. Er is ruimte nodig voor de leerkracht en de leerlingen om voor alle
leerlingen in de groep een
pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.
Wanneer deze in het geding komt, kunnen wij voor een individuele leerling ook geen passend onderwijs
bieden.



De grens van het kunnen bieden van Passend onderwijs komt in zicht als:
- Het pedagogisch en groepsklimaat dusdanig uit balans raakt of dreigt te raken dat dit, ondanks de

ingezette extra ondersteuning intern en extern, een negatief effect heeft op de individuele leerling
en/of de groep.

- De ingezette middelen niet voldoende effect hebben om bovenstaande balans te herstellen en er een
negatief effect hierdoor ontstaat of dreigt te ontstaan op het gros van de leerlingen in de klas.

AMBITIE
● Verder eigen maken en verweven van de executieve functies in het schoolbreed handelen.
● Naast aandacht voor de midden- en intensieve groep, willen we verder ontwikkelen in het aanbod

voor de groep uitdaging.
● Een school zijn die een goede balans heeft in passend onderwijs en regulier onderwijs, waarbij de

balans in de groepen gewaarborgd blijft voor alle leerlingen.
● Samenwerking met het VO intensiveren op doorgaande lijnen op alle gebieden.

ZORGAANBOD fysieke en medische achtergrond
BASISONDERSTEUNING, WAT KUNNEN WE WEL?
Wij willen alle kinderen een kans geven om zich bij ons op school te kunnen ontwikkelen, onafhankelijk van
hun fysieke of medische achtergrond.

De specifieke onderwijsbehoeften van kinderen moeten duidelijk omschreven zijn en perspectief op alle
gebieden moet in kaart gebracht zijn.
Wanneer kinderen medische ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld als gevolg van diabetes, chronische
luchtwegaandoeningen of epilepsie wordt in overleg met ouders duidelijk vastgesteld wie de
verantwoordelijkheid heeft. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Medicatie mag wel door leerkrachten gegeven worden, mits de ouders het toestemmingsformulier “het
verstrekken van medicijnen op verzoek” ingevuld en ondertekend hebben.

Indien een leerling als gevolg van een lichamelijke, auditieve of visuele beperking extra zorg nodig heeft om
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te waarborgen, wordt bij aanmelding met ouders, school en zorgteam
een plan opgesteld. Hierin staat hoe leerkracht en school ondersteund kunnen worden. Deze expertise is niet
aanwezig op een reguliere basisschool. Hierbij betrekken we organisaties als Auris, Viseo, Rijndam,
enzovoort..
In het Schoolondersteuningsteam (SOT) zijn ook professionals van andere organisaties betrokken bij school.
Onder andere een orthopedagoog, schoolverpleegkundige en vertegenwoordiger van het wijkteam of
schoolcontactpersoon.
BREEDTE ONDERSTEUNING
Soms is onze basisondersteuning niet toereikend voor de schoolse ontwikkeling van de individuele leerlingen.
Soms ook zijn we handelingsverlegen of kunnen niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet komen. Dan
maken wij gebruik van de externe expertise van het samenwerkingsverband en het wijkteam van de
gemeente Ridderkerk. Dit doen we via een SOT of een HIA.

Het welbevinden van een kind is voor onze school een belangrijk. Dit is een voorwaarde om tot leren te
kunnen komen. Indien de fysieke of medische beperking op sociaal-emotioneel gebied of gedragsgebied een



belemmerende invloed heeft op het leerrendement van een leerling, kan deze leerling opgenomen worden in
de extra ondersteuning vanuit het School Maatwerk Arrangement (SMA). Hiervoor stellen we dan een
OPP-Sma op.
WAT KUNNEN WE NIET
We kunnen geen passend onderwijs arrangeren wanneer de leerlingen zorg nodig hebben die wij als school
niet kunnen bieden. Zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de leerlingen en het toedienen van medische
handelingen.

Medische handelingen mogen niet uitgevoerd worden door leerkrachten.
Indien een leerling met een medische indicatie onderwijs volgt op onze school, ondertekenen ouders een
document dat zij (eind)verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van medische onder
steuning.
Ook daar waar het welbevinden het leren van de leerling dusdanig belemmerd en er stagnatie, dan wel
terugval zichtbaar is, ondanks alle ingezette middelen die we als school kunnen en mogen bieden, kunnen we
geen passend onderwijs arrangeren.

Balans in de groepen is belangrijk. Er is ruimte nodig voor de leerkracht en de leerlingen om voor alle
leerlingen in de groep een
pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.
Wanneer deze in het geding komt, kunnen wij voor een individuele leerling ook geen passend onderwijs
bieden.
AMBITIE

● Schoolgebouw met ruimten voor logopedie, fysiotherapie enzovoort.
● Kinderfysiotherapie in de school
● Aangepaste toiletten
● Toegankelijkheid voor rolstoel en looprek
● Structurele mogelijkheid van motorische screening

SOCIAAL-EMOTIONEEL
BASISONDERSTEUNING, WAT KUNNEN WE WEL
Alles wat binnen de mogelijkheden van de school ligt om leerlingen een fijn en veilig gevoel te geven binnen
onze school. Hen ruimte geven om zichzelf te mogen zijn, luisteren naar de verhalen achter de verhalen en
de leerlingen ondersteunen om regie te hebben over hun eigen welzijn en handelen.
Als dit onvoldoende is, bijvoorbeeld wanneer er een moeilijke thuissituatie is, pestgedrag of er onverwachte
ingrijpende gebeurtenissen zijn, zullen we in gesprek gaan met kind en ouders  om samen een passende
oplossing zoeken. Onze interne leerling systeemcoach of externe partners (zoals de schoolcontactpersoon
van het CJG) helpen ons hierbij.
BREEDTE ONDERSTEUNING
Het welbevinden van een kind is voor onze school een belangrijk. Dit is een voorwaarde om tot leren te
kunnen komen.
Soms is onze basisondersteuning niet toereikend voor de schoolse ontwikkeling van de individuele leerlingen.
Soms ook zijn we handelingsverlegen of kunnen niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet komen. Dan



maken wij gebruik van de externe expertise van het samenwerkingsverband en het wijkteam van de
gemeente Ridderkerk. Dit doen we via een SOT of een HIA.
WAT KUNNEN WE NIET
We kunnen geen passend onderwijs arrangeren wanneer de leerlingen door onvoldoende tijd en aandacht,
door onvoldoende inzicht in de didactische processen, of door onvoldoende zelfredzaamheid, hun
welbevinden structureel verliezen.
Ook daar waar het welbevinden het leren van de leerling dusdanig belemmert dat er stagnatie, dan wel
terugval zichtbaar is, ondanks alle ingezette middelen, kunnen we geen passend onderwijs arrangeren.

Balans in de groepen is belangrijk. Er is ruimte nodig voor de leerkracht en de leerlingen om voor alle
leerlingen in de groep een
pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.
Wanneer deze in het geding komt, kunnen wij voor een individuele leerling ook geen passend onderwijs
bieden.
AMBITIE

● Leerlingen een kans blijven geven om binnen regulier onderwijs hun basisschool te volgen en daarbij
alert blijven of het ook echt passend is, voor zowel leerling, groep als leerkracht.

● Verdere implementatie van de rol van de aandachtsfunctionaris.

WERKHOUDING, TAAKGERICHTHEID EN LEERHOUDING.
BASISONDERSTEUNING, WAT KUNNEN WE WEL
De klas op de diverse niveaus aansturen en aanspreken op werk, taak en leerhouding. Dit doen we klassikaal,
in groepjes of waar nodig individueel vanuit het school maatwerkarrangement.
Als school hebben we algemene afspraken en regels die voor elke leerling helder zijn en waar de leerkracht op
wijst.
BREEDTE ONDERSTEUNING
Wanneer onze basisondersteuning niet toereikend is voor de schoolse ontwikkeling van de individuele
leerlingen, we handelingsverlegen zijn of niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen, dan
maken wij gebruik van de externe expertise van het samenwerkingsverband en het wijkteam van de gemeente
Ridderkerk. Dit kan via een SOT of via een HIA.

WAT KUNNEN WE NIET
We kunnen geen passend onderwijs arrangeren wanneer de leerlingen door onvoldoende tijd en aandacht,
door onvoldoende inzicht in de didactische processen, of door onvoldoende zelfredzaamheid, hun
welbevinden structureel verliezen.
Ook daar waar het welbevinden het leren van de leerling dusdanig belemmert en er stagnatie, dan wel
terugval zichtbaar is, ondanks alle ingezette middelen die we als school kunnen en mogen bieden, kunnen we
geen passend onderwijs arrangeren.

Balans in de groepen is belangrijk. Er is ruimte nodig voor de leerkracht en de leerlingen om voor alle
leerlingen in de groep een



pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.
Wanneer deze in het geding komt, kunnen wij voor een individuele leerling ook geen passend onderwijs
bieden.
AMBITIE

● Integreren van de executieve functies in ons onderwijs om zo gerichter een leerling of groep de
executieve functies die missen aan te leren.

OUDERBETROKKENHEID
BASISONDERSTEUNING, WAT KUNNEN WE WEL
Wij werken nauw samen met ouders. Samen staan wij om de leerling heen. Er zijn vaste contactmomenten,
zoals oudergesprekken, informatieavonden, ouder vertel es-gesprekken en kindgesprekken en zijn flexibel als
dit voor ouders niet lukt.
Via social schools informeren we ouders over gebeurtenissen in de klas en op school. Ook hebben we
regelmatig telefonisch contact met ouders of spreken we hen na schooltijd. Contact is laagdrempelig.
We maken altijd tijd om te luisteren naar het verhaal van een ouder en trekken samen op in de ondersteuning
van de leerling.
BREEDTE ONDERSTEUNING
Wanneer onze basisondersteuning niet toereikend is voor de schoolse ontwikkeling van de individuele
leerlingen, we handelingsverlegen zijn of niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen, dan
maken wij gebruik van de externe expertise van het samenwerkingsverband en het wijkteam van de gemeente
Ridderkerk. Dit kan via een SOT of via een HIA.

Ook is er op school een leerlingcoach aanwezig die ingewikkeldere vragen rondom leerling en gezinssysteem
vanuit de systeemtherapeutische visie kan bespreken met ouders, leerling, leerkracht, intern begeleider of
directie.
WAT KUNNEN WE NIET
We kunnen ouders niet verplichten tot contacten als zij niet willen komen.
We kunnen geen hulpverlening bieden aan gezinnen waarbij hulpverlening uit jeugdzorg of jeugd-GGZ
wenselijk is. We kunnen wel met ouders meedenken en samenwerken.
AMBITIE
Onderzoeken wat nodig is  om meer ouders aanwezig te laten zijn op de vaste contactmomenten.






