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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 leerlingen willen we een school zijn? Zijn we een wijkschool?
Regioschool? Brede school? IKC? Met wie werken we samen? Wat merken de leerlingen  daarvan?)

Cbs Smitshoek is een open christelijke basisschool. Voor leerlingen hanteren wij een open
aannamebeleid. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bezoeken onze
school. Cbs Smitshoek is een school in de vinex wijk Carnisselande. Vele jaren was onze school een
groei school, op dit moment is er sprake van enige krimp.

Wij vinden leerlingen uniek, ze zijn een inspiratiebron voor ons handelen. leerlingen zijn talentvol.
Deze talenten liggen niet voor ieder kind op hetzelfde terrein of altijd even duidelijk aan de
oppervlakte. Wij willen ons inspannen om deze talenten met de leerlingen te ontdekken. Als
leerlingen weten waarin ze ‘talentvol’ zijn, groeit hun zelfvertrouwen. Dit komt hun totale
ontwikkeling ten goede. In de dagelijkse praktijk nemen we de leerlingen mee in hun groeiproces. Dit
doen we door groeigesprekken met de leerlingen te voeren en door ze inzicht te geven in hun eigen
ontwikkeling. We stellen passende doelen en evalueren deze periodiek met de leerlingen.

We realiseren voor elk kind een doorlopend ontwikkelingsproces te realiseren. Dit geldt voor hun

verstandelijk functioneren, maar ook sociaal emotioneel, motorisch en creatief. Hierbij houden wij

zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen leerlingen in ontwikkeling, belangstelling,

motivatie en begaafdheid.

Samenwerking met ouders en alle andere betrokkenen in het netwerk van onze leerlingen vinden wij
van groot belang. Een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen zorgt voor een zo optimaal
mogelijke groei van onze leerlingen.

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

● In het Ondersteuningsplan van SWV RiBA staat beschreven wat wordt verstaan onder de
basisondersteuning. Onze school voldoet aan de basiskwaliteit zoals gehanteerd door de
Inspectie van het Onderwijs.
Daarnaast onderschrijven wij de definitie van basisondersteuning van het SWV en kunnen wij
stellen dat de school voldoende geëquipeerd is om handelingsgericht te werken en om de
preventief en licht-curatieve interventies vorm te geven. Tevens neemt de school actief deel
aan de organisatiestructuur van het samenwerkingsverband. De middelen die de school
ontvangt van het SWV voor de basisondersteuning, worden jaarlijks verantwoord aan het
SWV.

● Wij werken Handelingsgericht (HGW). We streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering
van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. Het is een systematische manier van
werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften
van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke
onderwijsbehoeften hebben.

● Leerkrachten werken volgens de principes van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. We
groeperen leerlingen van 4 – 6 jaar heterogeen in groepen 1/2. De leerlingen van de groep 3
t/m 8 zijn naar leeftijd gegroepeerd in jaarklassen. We hanteren daarbij de volgende
principes:

1. School -> groep -> leerling. Het onderwijsprogramma van school is om alle leerlingen
te bedienen. Dit wordt op maat gemaakt voor de groep en tot slot voor individuen.

https://wij-leren.nl/handelingsgericht-werken.php


2. Middenmoot als vertrekpunt. Leerkrachten stemmen de inhoud van de
basisinstructie af op de middenmoot van hun groep.

3. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften. Leren in verbinding met de ander.
4. Eerst convergente, dan divergente differentiatie.
5. Respons op instructie voor cyclisch en planmatig werken.

● Leerkrachten werken volgens het expliciete directe instructie model (EDI).
● Voor de instructie onafhankelijke leerlingen die naast de basisaanpak nog extra aanbod, of

verdieping/verbreding nodig hebben, heeft CBS Smitshoek een plusbeleid opgesteld met een
bijbehorende aanpak.

● Op alle locaties zijn pedagogische medewerkers aanwezig die worden ingezet voor de extra
begeleiding voor individuele leerlingen in de klas of het overnemen van de leerkracht zodat
hij/zij extra instructie kan geven.

● De leerlingen met een groot cognitief talent gaan een dag (deel) per week naar onze interne
Plusklas: Het Groeilab.

● We hebben een doorgaande lijn voor zelfstandig werken van groep 1 t/m groep 8.
● We maken leren zichtbaar voor leerlingen, door leerlingen onder andere inzicht te geven in

de leerdoelen en hun eigen positie ten opzichte van deze leerdoelen. Leerlingen analyseren
zelf de Cito toetsen waarna ze met de leerkracht een gesprek over de resultaten en de te
realiseren doelen hebben.  We maken o.a. gebruik van het beeld de leerkuil.

● Wij werken met de methodiek van stichting leerKRACHT.
● De sociaal- emotionele ontwikkeling wordt op Cbs Smitshoek door verschillende

methodieken ondersteund. We maken hierbij gebruik van Rots&Water coaches en de gouden
weken. Daarnaast hebben we op Cbs Smitshoek een voorziening voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociaal- emotioneel gebied, Globe: Goed
Leren Ontspannen Bij Emoties.

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

De grenzen aan ondersteuning die de school kan bieden zijn ons inziens niet kwantitatief of ‘hard’ te
formuleren.

Bij elke leerling maken wij als school een afweging en een keuze op basis van een zestal criteria:

1. De fysieke beperkingen en/of mogelijkheden van het schoolgebouw
2. De beperkingen en/of mogelijkheden van de leerling zelf
3. De samenstelling van de groep (klas)
4. De kennis en vaardigheden van de leerkracht(en)
5. De samenwerking met ouder(s)/verzorger(s)
6. De beschikbaarheid van noodzakelijke externe ondersteuning

Erg belangrijk is de balans in de groepen:

‘Onder balans in de groep verstaan we vooral 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.’ Dit betekent dat leerlingen die voor hun ontwikkeling
een gedragstherapeutische aanpak nodig hebben die een te grote aanslag op de tijd en
mogelijkheden van de groepsleerkracht doen, buiten de grenzen van onze mogelijkheden vallen.



Onze school biedt geen individueel onderwijs. Wel vinden we het heel belangrijk om alle leerlingen
uit de groep te zien en te kunnen handelen naar hun behoeften.

Wanneer de balans in de groep verstoord raakt of dreigt te raken door de specifieke
onderwijsbehoefte van een leerling, dan gaat groepsbelang altijd voor het individuele belang. In
samenspraak met ouders, leerkracht(en) en het samenwerkingsverband zoeken we dan naar een
passende onderwijsplek.

In het geval van ernstige gedragsproblemen is de grens van de school bereikt wanneer:

● de veiligheid van de leerling zelf en/of
● de veiligheid van andere leerlingen en/of
● de veiligheid van het personeel in het geding is.

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

- Leerkrachten ontwikkelen expertise op het gebied van excellente leerlingen. Wij willen dat al

onze leerkrachten een basisniveau ontwikkelen en onze leerkrachten van het leerteam zich

verder ontwikkelen, zodat zij leerkrachten kunnen begeleiden als er vraagstukken liggen rond

excellente leerlingen→ begeleiding door Novilon Over 4 jaar is er een doorgaande lijn voor

excellente leerlingen tussen het GroeiLab (plusklas) en de reguliere groep.

- Schoolteam ontwikkelen vaardigheden en hebben kennis van executieve functies.→ Over 4

jaar ervaren leerlingen ervaren dat er een ritmiek zit in focus en ontspanning Over 4 jaar zijn

onze leerlingen in staat om hun eigen gedrag te sturen en verantwoordelijkheid te nemen

voor het leerproces (executieve functies)

- Schoolteam ontwikkelt kennis en heeft vaardigheden in het nog beter begeleiden van

leerlingen met cluster 4 problematiek. → Over 4 jaar handelen we meer preventief dan

curatief mbt kwetsbare kinderen, geven we hen een veiliger gevoel in de groep, waardoor

zowel zijzelf als de groep en de leerkracht beter gedijen. Over 4 jaar hebben we als school

meer kennis en vaardigheden op gebied van cluster 4 problematiek.

Over 4 jaar handelen we meer preventief dan curatief mbt kwetsbare kinderen, geven we

hen een veiliger gevoel in de groep, waardoor zowel zijzelf als de groep en de leerkracht

beter gedijen.

- Schoolteam is vaardig in het werken met EDI.--> Over 4 jaar is het geven van effectieve

instructies geborgd in onze school (Snappet en EDI)

- De groeimindset is zichtbaar in het handelen van de lk en de lln→ Over 4 jaar zijn onze lln in

staat het leerproces via de groeimindset in te gaan/te doorlopen. Ze weten:“Ik kan altijd

beter in iets worden, daar span ik mij voor in."

- Over 4 jaar hebben alle leerlingen inzicht in het doorlopen van het proces vd leerkuil en

maken hierbij gebruik van de gereedschappen van de leerkuil.

- Over 4 jaar is een nieuwe methode van technisch lezen geïmplementeerd, binnen deze

methode is ook aandacht voor woordenschat en BL

- Over 4 jaar zijn alle groepsleerkrachten vaardig om de analyse vanuit de trendgegevens om te

zetten naar doelgerichte acties en vervolgens evaluaties.

- Over 4 jaar hebben leerlingen inzicht in hun leerproces en weten wat ze nog te doen hebben

om hun doel te bereiken



- Over 4 jaar zijn alle leerkrachten (60% -> 80% -> 100%) in staat de beste onderwijskansen te

bieden aan alle leerlingen.

- Over 4 jaar bieden we in alle leerjaren structureel lessen wetenschap en techniek aan op een

onderzoekende manier.



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.


