
 
 

SOP deel 2 (concept) 

Typering van de (wijk) gemeente 

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. 
 

Wat kunnen we als netwerk? 

 

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. 
 

 

 



 
 

Wat kunnen we als netwerk in de wijk 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. 

 

Doelen 

 

• 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 


