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Inleiding  

Het schoolondersteuningsprofiel  

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft 

informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze 

ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.  

Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra ondersteuning verder 

ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda.  

Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerlingpopulatie verandert, 

personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd.  

Schoolgegevens  

Bevoegd gezag  Floreant  

School  De Triangel  

Straat  Balkerweg 59  

Plaats  7738PA  

Telefoon  0523-676456  

Directie  P. Smit  

E-mail directie  directie@triangel-witharen.nl  

Intern begeleider  H. Meinen  

E-mail intern begeleider  
harrie.meinen@triangel-witharen.nl  

Website  www.triangel-witharen.nl  

Visie van onze school  

   

Het belangrijkste is het geven van kwalitatief goed onderwijs waarbij elk kind zich naar vermogen kan ontwikkelen. 

Op basis van negen attituden vanuit het Cofey-principe gaan de kinderen aan het eind van de basisschool naar het VO 

met een rugzak vol zelfvertrouwen, leergierigheid en sociale vaardigheden waarbij de christelijke normen en waarden 

de basis vormen.   

1. Wij handelen proactief  

2. Wij maken een plan met een einddoel  

3. Wij stellen prioriteiten  

4. Wij zijn zelfredzaam  

5. We willen eerst begrijpen en dan begrepen worden  

6. Wij werken samen in elkaars voordeel  

7. Wij zien naar elkaar om  

8. Wij hebben aandacht voor onze omgeving  
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9. Wij vieren de stappen in de ontwikkeling 

Diversiteit van de leerlingpopulatie  

De diversiteit van onze leerlingpopulatie wordt hieronder uitgewerkt in een aantal overzichten en in een profiel.  

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën.  

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.  

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo 

mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.  

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd 

onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de 

extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.  

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd 

onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de 

extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.  

Diversiteitsomvang  

Schooljaar 2018-2019  

  groep 1/2  3/4/5  6/7/8  Schooltotaal  

Totaal aantal leerlingen  5  12  17  34  

Uitsplitsing onderwijsvraag per groep      

Basisondersteuning      

Totaal  5  11  11  27  

Basisondersteuning-plus      

Taal  0  0  0  0  

Rekenen  0  1  3  4  

Minder begaafdheid  0  0  0  0  

Meer/hoog begaafdheid  0  0  1  1  

Gedrag  0  0  0  0  

Werkhouding  0  0  0  0  

Fysieke gesteldheid  0  0  0  0  

Thuissituatie  0  0  0  0  

Dyslexie  0  0  0  0  

Totaal  0  1  4  5  

Extra ondersteuning      

OPP Rekenen  0  0  0  0  

Thuissituatie  0  0  0  0  

Fysieke gesteldheid  0  0  0  0  

Werkhouding  0  0  0  0  

OPP gedrag  0  0  1  1  

OPP Taal  0  0  0  0  

OPP minder begaafdheid  0  0  0  0  

OPP meer/hoog begaafdheid  0  0  0  0  

Totaal  0  0  1  1  

Extra ondersteuning-plus      

OPP en AB leergebieden  0  0  0  0  

OPP en AB gedrag  0  0  1  1  

OPP en AB fysieke gesteldheid  0  0  0  0  

OPP en AB cluster 1  0  0  0  0  



  

4  

OPP en AB cluster 2  0  0  0  0  

Totaal  0  0  1  1  

Totale diversiteit per groep  6.5  15  25.5  40.5  

 DQ's  0.3  0.63  1.06  0.61  

Leerlingaantallen  

Schooljaar 2018-2019  

  Aantal   Percentage  

Totaal aantal leerlingen  34     

Aantal groepen  3     

Aantal combinatiegroepen  3     

Aantal leerlingen categorie 1  27   79%  

Aantal leerlingen categorie 2  5   15%  

Aantal leerlingen categorie 3  1   3%  

Aantal leerlingen categorie 4  1   3%  

Totaal gewogen diversiteit  43     

DQ school  0.61     

Diversiteitsquotiënten  

 

Groep   DQ  

 groep 1/2  0.30  

 3/4/5  0.63  

 6/7/8  1.06  

 School  0.61  

Schoolprofiel Diversiteit  

  

    

Leerlingaantallen met verwijzingen  

Hieronder staat het aantal leerlingen dat dit schooljaar verwezen is naar het Speciaal Basisonderwijs en Speciaal 

Onderwijs. Per jaar worden de verwijzingen toegevoegd.  

  
schooljaar 1:  

   
schooljaar 2:  
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Ken- en stuurgetallen  aantallen  percentage  aantallen  percentage  

Leerlingen verwezen naar SBO  0  0      

Leerlingen verwezen SO cat. 1  0  0      

Leerlingen verwezen SO cat. 2  0  0      

Leerlingen verwezen SO cat. 3  0  0      

Alle leerlingen verwezen SO cat. 1, 2 en 3  
0  0      

Leerlingen verwezen SO cluster 1  0  0      

Leerlingen verwezen SO cluster 2  0  0      

Toelichting  

Doordat de goede zorgstructuur binnen de school nauwgezet wordt uitgevoerd is het mogelijk gebleken om 2 

leerlingen met een zorgvraag binnen het reguliere onderwijs op te vangen. De school is daarin niet 

handelingsverlegen gebleken.  
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Inzet van extra ondersteuning  

Binnen onze school beschikken we over de volgende extra ondersteuning, in de vorm van inzet van extra personeel. 

In de cellen worden de uren per week gegeven.  

Functies en/of taken  
Directe ondersteuning  Indirecte ondersteuning  

 Onderwijsassistent   5:00     

 RT  5:30      

 LK  2:00      

Totalen      

Directe ondersteuning: begeleiding van leerlingen  

Indirecte ondersteuning: begeleiding van leraren, ouders en overige dienstverlening  

De ondersteuningsmatrix  

In deze matrix wordt de directe extra interne ondersteuning uitgewerkt  

Gegevens betreffen schooljaar: 2019-2020  

Groep  DQ  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Totaal  

groep 1/2  0.30      S 00:00  S 00:00  S 00:00  00:00  

07:15  

05:15  

3/4/5  0.58      S 01:45 I 

00:30  
S 04:00  I 00:00 S 

01:00  

6/7/8  1.02      S 02:30 I 

00:45  
S 01:00  S 01:00  

School  0.58            12:30  

De aard van de ondersteuning  

Soort ondersteuning  Totaal  

(G) Ondersteuning in de groep  00:00 uur  

(S) Ondersteuning aan een subgroep buiten de groep  11:15 uur  

(I) Ondersteuning aan een individuele leerling buiten de groep  

  

01:15 uur  

  

  

Toelichting  

Dankzij de werkdrukgelden die dit schooljaar zijn vertrekt door het Rijk heeft de Triangel een Onderwijsassistent 

voor 5 uur kunnen benoemen. De inzet van RT-uren wordt deels besteed aan individuele begeleiding en deels aan 

subgroepen. Ook worden de muziekuren effectief gebruikt. Tijdens de muziek gaan de andere groepen buiten de klas 

aan het werk o.b.v. de leerkracht. Dat is natuurlijk in een kleine setting  

    

Budget van de ondersteuning  

Op basis van de leerlingaantallen en het aanbod van extra ondersteuning (arrangementen) zijn de volgende bedragen 

beschikbaar.  

Budgetonderdelen     Bedragen  

Budget basisondersteuning  €  6800  
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Budget extra ondersteuning (arrangementen)  €    

Totaal  €  6800  

  

Toelichting  

De benoeming van de onderwijsassistent valt buiten dit budget maar heeft wel direct invloed op de zorgstructuur en 

ondersteuning.  
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Ondersteuningsstructuur: inhoud en omvang van de basisondersteuning  

Basiskwaliteit  

In september 2015 heeft de Onderwijsinspectie een periodiek kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat de 

Triangel het basisarrangement kan voortzetten.  

  

Preventieve en licht curatieve interventies  

Het programma Kurzweil staat paraat en functioneert wanneer nodig. Niet-methode gebonden toetsen worden  de 

kinderen met dyslexieverklaring via Kurzweil aangeboden. Ook wordt (curatief) het programma Bouw!  bij 

dreigende leesachterstanden in groep 2 en 3 individueel ingezet. Het programma Estafettelezen is sinds vier jaar 

actief Dit heeft een positieve draai heeft gegeven aan het Technisch Lezen. In kleine groepen wordt o.b.v. een 

leerkracht, IB-er deze vaardigheid structureel geoefend. De resultaten zijn goed.  

Bij gedragsproblemen wordt de inzet van de IB-er gepland. Met verschillende programma's (individueel) en in kleine 

kring wordt op speelse manier vaardigheden getraind die nodig zijn voor een goed sociaal functioneren.  

Kinderen die meervoudig begaafd zijn krijgen naast hun werk een speciaal programma aangeboden: Levelwerk. Deze 

uitdagende opdrachten worden begeleid door de IB-er. Eén keer per week is er een contactmoment met hem. De 

andere dagen werken zij zelfstandig de opdracht uit.  

  

Onderwijsondersteuningstructuur  

Externe deskundigheid en inzet wordt verkregen via het Samenwerkingsverband.  Twee leerlingen met 

leerproblemen (motivatie/leerattitude) worden op deze manier adequaat begeleid. Er wordt intensief overlegd met de 

leerkracht om één en ander op elkaar af te stemmen. Eén van deze leerlingen is ter observatie in de integratieklas.  

  

Planmatig werken  

Naast de zorgvergaderingen (5 x in het jaar) wordt er 2 keer per jaar groot overleg georganiseerd waarbij alle 

belanghebbenden (ouders, leerkracht, IB-er, deskundige, directeur op afroep) worden uitgenodigd. Tijdens dit 

overleg wordt de afgelopen periode geëvalueerd en afgestemd met elkaar. De gevaren koers wordt uitgelicht en 

eventueel bijgesteld op basis van de afspraken die op dit overleg worden gemaakt.  

    

Ondersteuningsstructuur: arrangementen  

Hier wordt een overzicht gegeven van de onderwijsarrangementen die onze leerlingen met speciale onderwijs(zorg) 

vragen worden aangeboden op onze school of daar buiten.  

Een onderwijsarrangement is een interventie of voorziening, die naast het regulier onderwijs wordt uitgevoerd om 

leerlingen met uiteenlopende onderwijs-ondersteuningsvragen adequaat te begeleiden.  
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Arrangementen vanuit de school  

Zie basisondersteuning  

   

Bovenschoolse arrangementen  

Kinderen die meervoudig begaafd zijn mogen 1 keer per week naar de Plusklas in Ommen. Dit arrangement wordt 

aangeboden en gefinancierd door stichting Floreant en staat open voor alle scholen in de gemeente Ommen die er in 

willen participeren. Dit jaar kunnen kinderen vanaf groep 4 aangemeld worden bij de toelatingscommissie. Het doel 

van deze Plusklas is:  

• De leerlingen werken met ontwikkelingsgelijken  

• Creatief en probleemoplossend denken wordt gestimuleerd  

• De leerlingen leren leren en reflecteren  

• De leerlingen leren zich bewust te worden van gevoelens, zowel negatief als positief   De leerlingen leren 

waardering te krijgen voor hun eigen werk.  
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Ondersteuningsstructuur: kwaliteit van de ondersteuning  

De beoordeling van de kwaliteit van onze ondersteuning vindt plaats op basis van een Monitor Basisondersteuning op 

dertien ijkpunten. Dit levert een profiel en een overzicht van scores van de kwaliteit van de ondersteuning op.  

Profiel en overzicht kwaliteit van de basisondersteuning  

  

Ambities  

gemiddelde score 80% minimaal 10 ijkpunten op 

60% of hoger.  

   

Resultaten  

Gemiddelde score 89.52% 13 ijkpunten op 60% of hoger.  

Hoogst scorende ijkpunt is nummer 1 met een score van 100%  

Laagst scorende ijkpunt is nummer 10 met een score van 75%  

   
nr  ijkpunt  gem. score (%)  

1  Beleid t.a.v. ondersteuning.  100.0  

2  Schoolondersteuningsprofiel.  92.9  

3  Effectieve ondersteuning.  93.8  

4  Veilige omgeving.  100.0  

5  Zicht op de ontwikkeling van leerlingen.  91.7  

6  Opbrengst- en handelingsgericht werken.  90.0  

7  Goed afgestemde methoden en aanpakken.  87.5  

8  Handelingsbekwame en competente medewerkers.  83.3  

 

Ambitieuze onderwijsarrangementen.  77.3  

Zorgvuldige overdracht van leerlingen.  75.0  

11  Betrokkenheid ouders en leerlingen.  93.8  

12  Expliciete interne ondersteuningsstructuur.  78.6  
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13  Een effectief ondersteuningsteam.  100.0  

  

Kleurcodering  

score >= 90 en < 100 

 score >= 80 en < 90 score >= 60 

en < 80 

 score < 60  

Schooloverzicht kwaliteit van de basisondersteuning  

  
Organisatie  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13  gem  
De Triangel  

  
 

 

Toelichting 

Ambitieuze onderwijsarrangementen: Op de Triangel is er veel aandacht voor de kinderen met speciale onderwijsbehoeften. 

Kinderen die meer aankunnen worden begeleid door de IB-er (opleiding IB masterSen). Levelwerk wordt aangeboden en mocht 

blijken dat het kind nog meer uitdaging nodig heeft kan het vanaf groep 5 deelnemen aan de plusklas. Deze plusklas draait één 

morgen in de week op een andere locatie. Ook de kinderen met dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen en de problematiek 

rond ASS worden op de Triangel adequaat opgevangen. 

Het arrangement NT2 wordt op een andere locatie in Ommen aangeboden. 

Zorgvuldige overdracht van de leerlingen: De Triangel heeft een groep 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. De leerkrachten hebben 3 keer per jaar 

een groepsbespreking. Omdat de kinderen vaak 3 jaar bij dezelfde leerkrachten zitten is de overdracht naar het nieuwe jaar (dezelfde 

leerkracht) niet schriftelijk vastgelegd.  Dit wel het geval als de kinderen van leerkracht wisselen. Dit jaar worden er ook bij een 

interne jaarovergang (bv van groep 3 naar groep 4) een schriftelijk verslag gemaakt. 
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Conclusie Zorgscan – Wildeboer-onderwijsadvies – 22 mei 2018  

De zorg en ondersteuning zijn op CBS De Triangel duidelijk en gestructureerd vormgegeven. De school, en met name de 

interne begeleider, heeft voor zorg en ondersteuning meerdere documenten en instrumenten ontwikkeld, waaronder een 

groepsplan, dat een goede basis is voor de afstemming en planmatige zorg. De leerkrachten staan positief ten opzichte 

van de wijze waarop de school vorm en inhoud geeft aan de zorg en ondersteuning en vinden de documenten en 

instrumenten goed werkbaar. Uit de gesprekken met de leerkrachten was dit duidelijk op te maken.  

  

Het uitgangspunt voor de school is om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten meedoen met de aanpak voor de 

basisgroep. Voor leerlingen die meer aankunnen is er een verrijkt aanbod (plus- en levelwerk). Aan leerlingen bij wie 

de ontwikkeling langzamer verloopt op één of meer leergebieden, wordt een geïntensiveerde aanpak geboden, gericht 

op het verwerven van de minimale basisstof (convergente differentiatie).   

  

De school verzamelt systematisch en periodiek met behulp van het leerlingvolgsysteem informatie over de kennis en 

vaardigheden van de leerlingen. Voor de leergebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met gevalideerde toetsen. 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt niet alleen gevolgd voor de basisvaardigheden, maar ook voor de sociale en 

emotionele ontwikkeling. Daarmee heeft de school goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.  

De leerkrachten interne begeleider en Onderwijs Assistent (i.o.) vergelijken de resultaten op de toetsen met de 

verwachte ontwikkeling en stemmen het onderwijs vervolgens af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Periodiek 

wordt geëvalueerd of de in het groepsplan opgenomen leerdoelen zijn gehaald. Dit alles wordt weergegeven in het 

groepsplan.  

Wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert worden de resultaten geanalyseerd. Waar nodig vindt een nadere 

diagnose plaats door het afnemen van aanvullende toetsen door de leerkracht, de interne begeleider of door een 

externe deskundige. De leerkrachten stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

  

Voor leerlingen die naar verwachting het eindniveau groep 8 niet bereiken of waarvoor om een andere reden een 

afzonderlijke leerlijn moet worden opgesteld, wordt dit vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Uit de 

overlegde documenten kan geconcludeerd worden dat de zorg en ondersteuning planmatig wordt uitgevoerd.  

  

De algehele conclusie is dan ook dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning op De Triangel, afgezet tegen de eisen 

die daaraan worden gesteld, in al zijn aspecten ruim  

voldoende tot goed is. Alle betrokkenen verdienen daarvoor waardering.    
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Deskundigheid van het schoolteam: mate van Passend Onderwijs  

Hier wordt de mate van Passend Onderwijs van ons schoolteam vastgesteld. Dit gebeurt met behulp van de Schoolmeter 

Passend Onderwijs op dertien pijlers.  

Profiel en overzicht van de scores Passend Onderwijs  

  

Ambities  

gemiddelde score 80% minimaal 10 pijlers op 

60% of hoger.  

   

Resultaten  

Gemiddelde score 89.34% 13 pijlers op 60% of hoger.  

Hoogst scorende pijler is nummer 8 met een score van 98.6%  

Laagst scorende pijler is nummer 4 met een score van 61.4%  

   
nr  pijler  gem. score (%)  

1  Acceptatie.  97.1  

2  Beleid.  88.6  

3  Professionalisering.  94.3  

4  Ouderbetrokkenheid.  61.4  

5  Leerlingbegeleiding.  95.7  

6  Gedifferentieerd leren.  88.6  

7  Adaptief onderwijzen.  90.0  

8  Gedragsmanagement.  98.6  

 

Samenwerken.  82.9  

Planmatig werken.  97.1  

11  Flexibel curriculum  91.4  

12  Afgestemde materialen.  91.4  

13  Toegankelijke ruimten.  84.3  
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Kleurcodering  

score >= 90 en < 100 score >= 80 

en < 90 score >= 60 en < 80 score 

< 60  

  

Toelichting  

   

Opvallend is de score bij de Ouderbetrokkenheid. Ten alle tijden kan er een beroep op de ouders gedaan worden. 

Ondanks de kleine groep ouders zijn zij heel loyaal naar school. In alle geleding is de ouderbezetting altijd 100%. 

Ouderraad, MR, Luizenteam, Bibliotheekouders, Verkeercommissie, Excursiebegeleiding, Sportevenementen, 

Schoonmaakavonden en Klusmiddagen zijn activiteiten die op school van belang zijn. Zonder de ouders zouden veel 

activiteiten niet door kunnen gaan. Wat wel opvalt is dat de ouders minder betrokken worden bij het onderwijsproces. 

Toen de groepen groter waren, werden de ouders gevraagd om te helpen met o.a. het TechnischLezen, w.o. RALFI-

lezen. Nu de groepen kleiner zijn is het Technisch lezen door de leerkracht en de Onderwijs Assistent op een goede 

manier uit te voeren.  

Het zou de score aanzienlijk verhogen wanneer de Ouderbetrokkenheid ook terug te zien is in het onderwijsproces. 

De tweede helft van het schooljaar (’19-’20) gaat de school verder met het Atelier, waarbij ouders met creatieve 

talenten groepjes kinderen gaan begeleiden.  

Het team en de school blijven leidend wanneer het gaat over de inhoud en kwaliteit van onderwijs. Toch is het 

belangrijk om bij onderwijskundige veranderingen de ouders in een vroegtijdig stadium mee te nemen in het proces. 

Pas dan zal ook Ouderbetrokkenheid blauw kleuren, wat het volgens het team zou moeten zijn.  Dat is het streven van 

het team. 

 

Tevredenheid van het schoolteam  

Hier wordt de mate van tevredenheid van de teamleden werkzaam binnen onze school vastgesteld. Dit gebeurt met behulp 

van de Tevredenheidsmeter Teamlid op negen tevredenheidsgebieden.  

Profiel en overzicht van de scores van de tevredenheid van ons schoolteam  

  

Ambities  

gemiddelde score 80% minimaal 7 onderdelen op 

60% of hoger.  
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Resultaten  

Gemiddelde score 92.01% 9 onderdelen op 60% of hoger.  

Hoogst scorende onderdeel is nummer 3 met een score van 100%  

Laagst scorende onderdeel is nummer 7 met een score van 81.3%  

   

nr  onderdeel  
gem. score (%)  

1  Schoolgebouw.  88.9  

2  Contact met collega's.  96.7  

3  Contact met de interne begeleiding.  100.0  

4  Contact met de directie.  88.3  

5  Contact met het bestuur.  87.5  

6  Contact met externe deskundigen.  95.8  

7  Scholing.  81.3  

8  Contact met de leerlingen.  95.8  

9  Contact met de ouders.  93.8  

  

    

Samenvatting metingen op het gebied van Passend Onderwijs  

Hier wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores op de instrumenten, die we voor ons 

Schoolondersteuningsprofiel hebben afgenomen.  

Overzicht van de gemiddelde scores op de instrumenten  

Instrument    Gemiddelde score  

Basisondersteuning  89%  

 Expertise Team  67%   

 Tevredenheid Team  92%  

 Deskundigheid Team  80%   

  

De basisondersteuning is van goede kwaliteit. Het team straalt ondanks de wisselingen de afgelopen tijd een 

tevredenheid uit en staat dagelijks met zelfvertrouwen en plezier voor de klas. De expertise blijft achter t.o.v. de andere 

domeinen. Op de hoofdvakgebieden is het team op haar taak berekend, maar vanwege de 3-combi's in een lokaal nadert 

het team een grens bij specifieke zorgvragen.  
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Ontwikkelagenda op basis van de Monitor Basisondersteuning  

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De planning is om van de huidige 

naar de gewenste situatie te komen.  

Per ijkpunt wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier jaar. Wat willen we op welk 

ijkpunt bieden aan basis- en extra ondersteuning?  

Ontwikkelagenda  

  

Er zal aan de volgende ijkpunten worden gewerkt:  

1. De zorgvuldige overdracht van de leerlingen  

2. Expliciete interne ondersteuningsstructuur  

Planning  

Dit schooljaar wordt de overdracht van de leerlingen besproken en verbeterd waar dat kan.  

Ook de administratieve kant van dit punt heeft aandacht nodig.  

De ondersteuningsstructuur zal zich dit jaar sterk verbeteren; de onderwijsassistent doet haar invloed al gelden en is 

voor de leerkrachten een grote steun.  

Ambitie  

Onze ambitie is in de eerste plaats het in stand houden van onze school. Nieuwe gezinnen worden uitgenodigd op school, 

open dagen worden georganiseerd en bovenal zorgen wij voor een goede kwaliteit van onderwijs waar bij elk kind zich op 

zijn niveau kan ontwikkelen en ontplooien.  
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Ontwikkelagenda op basis van de Schoolmeter Passend onderwijs  

Deze agenda wordt uitgewerkt door de huidige en gewenste situatie te beschrijven. De planning is om van de 

huidige naar de gewenste situatie te komen.  

Per pijler wordt bepaald waar we nu staan en waar we uit willen komen over twee tot vier jaar. Wat willen we op 

welke pijler bieden aan basis- en extra ondersteuning?  

Ontwikkelagenda  

  

  

Uitleg  

In het hoofdstuk  Profiel en Scores Passend Onderwijs  is uitgebreid beschreven waarom de scores bij 

Ouderbetrokkenheid laag uit valt. Ook in dit schema is de Ouderbetrokkenheid laag. Zoals eerder beschreven is 

de gewenste situatie onjuist. De school wil de score >90 hebben. De school werkt er hard aan omdat ook te 

realiseren 

Ambitie  

Passend Onderwijs krijgt op de Triangel vorm in de kwaliteit van onderwijs. Kinderen die meer aan kunnen 

worden gestimuleerd om moeilijker/andere taken uit te voeren. Het eigenaarschap (wat eigenlijk het ontwikkelen 

van ondernemerschap is) krijgt gestalte door  de Pauw. Dit is een project op basis van de negen gewoonten die in 

visie staan beschreven.  

   

  

   

  


