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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?)

Het Kompas is een Protestants Christelijke school. Dit betekent voor ons, dat ouders en kinderen
benaderd worden vanuit een Christelijke geloofsvisie. Ieder kind is welkom mits ouders  de christelijke
identiteit respecteren en ons onderwijs passend is voor het kind. We hebben een diverse populatie
waarbij we een verschuiving zien van wijkschool naar regioschool. Dit heeft te maken met een toeloop
vanuit Rotterdam.
We willen bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op een
verantwoordelijke en zelfstandige rol in de maatschappij.
We zijn  geen IKC, maar door samenwerking met kinderopvangorganisatie Eiland Marlyne bieden we
kinderopvang binnen de school en zijn er korte lijntjes tussen de medewerksters.

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

aanvullend?)

“Ieder kind kan alles leren, alleen niet in hetzelfde tempo”

Uitgaande van de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie willen wij voor alle kinderen

goed onderwijs bieden, waarbij wij focussen op mogelijkheden en kansen.  Wij gaan uit van hoge

verwachtingen en werken doelgericht. We werken vanuit de principes van Rosenshein/Edi waardoor

alle  kinderen optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.  Daarnaast werken we met vaste

routines in de school waardoor er een gestructureerd en veilig klimaat heerst in de school; Een



voorwaarde om optimaal tot leren te komen. Schoolbreed werken we met de KIVA methode waarmee

we preventief inzetten op een veilig klimaat voor onze leerlingen.

In onze school staat eigenaarschap van kinderen centraal. Ons motto is ‘Voor elk kind de juiste koers’.

Dit bereiken we veelal door gesprekken met kinderen over hun leerdoelen. We streven naar een

growth mindset bij onze leerlingen, door middel van onze leercultuur, die uitgedrukt wordt in de

volgende illustratie. Deze hangt als poster in alle lokalen en is leidraad voor ons onderwijs.

Wij werken in leerteams waarin leerkrachten met elkaar onderzoeken op welke wijze zij hun onderwijs

kunnen versterken.  De leerkrachten denken met elkaar na over de wijze waarop kinderen met

specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften ondersteund kunnen worden. Wij hebben

specialisten op het gebied van taal/lezen/rekenen/gedrag en meerbegaafden waardoor we expertise

hebben om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen.

Wat betreft breedteondersteuning maken wij gebruik van een SMA en enkele arrangementen vanuit

cluster 2. Ook  maken wij gebruik van de expertise binnen het samenwerkingsverband RiBA, de

gemeente Ridderkerk, zoals het wijkteam en CJG en andere externen.

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

‘We willen veel, maar kunnen niet alles’

Erg belangrijk is de balans in de groepen:

‘Onder balans in de groep wordt vooral verstaan de ruimte die er voor de leerkracht en de leerlingen

is om voor alle leerlingen in de groep een pedagogisch klimaat en een leeromgeving te bieden waarin

de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen.’

We bereiken onze grens/zijn handelingsverlegen als we merken dat een leerling ondanks alle extra

ondersteuning  te weinig vooruit gaat en hierdoor zijn welbevinden verliest of als het gedrag van een

leerling het pedagogisch klimaat en/of de leeromgeving dusdanig verstoort dat andere klasgenoten



hieronder lijden en de leerkracht niet meer in staat is om goed onderwijs te bieden. In dat geval gaan

wij met elkaar (school, ouders, kind en samenwerkingsverband) op zoek of er binnen onze school nog

mogelijkheden zijn om aan de ondersteunings en/of onderwijsbehoeften tegemoet te komen.

Wanneer dit niet mogelijk is zoeken wij in overleg met alle betrokkenen naar een andere passende

plek voor de leerling. Dit kan door gebruik te maken van een HIA-overleg.

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

bereiken?

Wij willen over 4 jaar een High performing school zijn. Het kernteam ( MT-Z en twee leerkrachten)

volgen hiervoor de tweejarige opleiding HPS. Het streven is om ieder jaar het werken met leerteams

meer diepgang te geven zodat ons onderwijs zich, evidence informed, structureel blijft versterken.

Ook willen wij nog meer leerkrachten opleiden tot expert zodat zij met hun kennis het onderwijs

kunnen versterken en leerkrachten kunnen ondersteunen.  Het streven is om in iedere bouw een

specialist op elk gebied te hebben.

Daarnaast willen wij het werken met KIVA verder verdiepen. Ons streven is om binnen vier jaar een

doorlopende lijn te hebben op het gebied van gedrag. Voor leerkrachten en leerlingen is duidelijk hoe

wij dit doen op Het Kompas en wij spreken samen met ouders dezelfde taal. Routines en het aanleren

van gewenst gedrag is hierin leidend, dit zorgt voor meer rust in de school en daar profiteren alle

leerlingen van. De komende jaren willen wij onze kennis hierover verbreden waardoor we dit van

groep 1 t/m 8 goed kunnen implementeren.

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.

…


