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Inleiding

In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij basiszorg kunnen
bieden aan onze leerlingen. Daarnaast wordt beschreven welke gespecialiseerde zorg wij -eventueel met hulp van derden- kunnen en willen leveren.
Ons ondersteuningsprofiel heeft daardoor enerzijds een inventariserend en anderzijds een meer strategisch karakter. Het rapport geeft in de eerste
plaats informatie over onze basiszorg, over de zorgzwaarte van onze groepen, over onze materialen, middelen en faciliteiten en over onze huidige
expertise met betrekking tot zorg en begeleiding. In de tweede plaats geeft het rapport zicht op onze ambities: welke zorg willen wij in de nabije
toekomst bieden en welke expertise willen we daartoe ontwikkelen?

Het ondersteuningsprofiel in dit rapport is het resultaat van een aantal ingevulde vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn waar mogelijk afgestemd op het
referentiekader over de zorgplicht en het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De keuze voor de vragenlijsten is tot stand gekomen op
basis van het referentiekader Ondersteuningsprofiel van de PO-raad (september 2012). In het referentiekader wordt een definitie van een
ondersteuningsprofiel gegeven.

Een ondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar de school
intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg,
breedtezorg en dieptezorg. Daarnaast kan een ondersteuningsprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school
en haar medewerkers.

Op basis van deze definitie komen in dit rapport aan de orde: de kengetallen en de zorgzwaarte van onze school (die een rol kunnen spelen bij de
financiering), het onderwijsaanbod (o.a. de differentiatiecapaciteit van de leraren), de zorgstructuur, de zorgbreedte, de deskundigheid van de leraren
en de rol van de ouders en de leerlingen m.b.t. de zorg en begeleiding op onze school.

De uitslagen geven voldoende inzicht in onze sterke en zwakke kanten, en tevens in onze mogelijke verbeterpunten. Vanzelfsprekend is het
uitgangspunt niet om alles te verbeteren; we zullen daarbij keuzes moeten maken. In ieder hoofdstuk is ruimte gecreëerd voor opmerkingen c.q.
analyse en reflectie op de uitslagen. Uiteindelijk maakt het plan van aanpak duidelijk wat onze school wil en gaat doen aan het verleggen van de
zorggrenzen.

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen
met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen
actiepunten. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de
voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Gegevens

Schoolgegevens

School CNS Ommerkanaal

Adres Ommerkanaal Oost 30

Postcode 7731 TT

Plaats Ommen

Telefoonnummer 0523-613164

E-mail info@ommerkanaalschool.nl

Website www.ommerkanaalschool.nl

Visie - schoolconcept

SWOT 
In het kader van ons SOP zien we –in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning- voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern)
en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons
beleid en onze beleidskeuzen. De keuzes zijn voor het grootste deel verwerkt in het schoolplan 2019/2023. Naast deze beleidskeuzes is er de ruimte
om adequaat te reageren op ontstane ambities.

Sterke kanten school 
- De communicatie met ouders is goed. Er is veel (in)formeel contact. Er is een snel communicatiemiddel in de vorm van een schoolapp (parro). Hierin
kunnen berichten gestuurd worden. Bijna alle ouders hebben de app. In deze app kunnen ouders ook berichten sturen naar medewerkers en
andersom. 
- De school heeft een unique selling point in de vorm van talentvol ondernemen. Alle kinderen krijgen hierin de kans om hun eigen talenten te
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ontwikkelen. Ook zwakkere kinderen krijgen zicht op hun talenten. 
- De identiteit staat sterk. 
- De school kenmerkt zich door kleine klassen. Hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht.

Zwakke kanten school 
- De leerlingenzorg is verder geactualiseerd, maar blijft de aandacht verdienen. Handelingsplannen zijn voldoende ingebed in het systeem en worden
nu geborgd. 
- Collega's raken meer gedigitaliseerd. Het werken met Chromebooks loopt goed en blijft aandacht verdienen. 
- Het gebouw biedt beperkt ruimte voor leerlingenhulp buiten de klas. 
- Het gebouw is met het huidige aantal leerlingen behoorlijk vol aan het raken. Bepaalde groepen raken vol. 

Kansen school 
- Talentvol ondernemen meer op de kaart zetten. Ook zichtbaar richting mensen van buiten de school. 
- Leerkrachten buiten de school laten kijken. Andere scholen bezoeken om daar inspiratie op te doen voor hun eigen onderwijs. Ditzelfde geldt voor
interne bezoeken bij elkaar.

Bedreigingen school 
- Een deel van de nieuwe kinderen komt omdat ze gestrand zijn bij een andere school. Deze kinderen hebben wat betreft gedrag veelal extra aandacht
nodig. Het gevaar daaraan is dat er een onveilige situatie ontstaat en/of andere kinderen minder aandacht krijgen. Elke individuele aanmelding wordt
beoordeeld aan de hand van criteria zoals opgesteld in dit SOP. 
- Door de kleine groepen is het voor sommige kinderen moeilijk om sociaal te aarden. Zij hebben weinig keuze in vrienden. Door de kanjertraining en
groepsoverstijgende pauzes weten we dit goed op te vangen.

Ambities ten aanzien van passend onderwijs 
Voor de komende periode hebben we een aantal grote ambities (doelen) vastgesteld. Deze ambities (doelen) vormen de focus voor ons handelen: 
1. Leerlingenzorg opzetten voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Een ambitie is om deze leerlingen binnen de school te kunnen voorzien van juiste
ondersteuning en uitdaging. 
2. Ouders inzicht geven in de hulpplannen en daar direct bij betrekken. 
3. Interne begeleiding gestructureerd neerzetten voor 8 uur per week. 
4. Kinderen krijgen gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van muziek- en bewegingsonderwijs.

Ons onderwijsconcept 
Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal drie subgroepen: een
basisgroep (A), een groepje met hoger scorende kinderen (B) en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (sociaal, taal en/of
rekenen) (C). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn (D) of werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een
arrangement (E). De extra ondersteuning geven we met name aan de leerlingen in de C-groep. De extra extra ondersteuning geven we aan leerlingen
met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra (extra) ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de
IB-er(s) kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg wordt de RT in of buiten de groep gegeven.

Parels (eigen kwaliteitsaspecten) 
Ten aan zien van de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen zijn we het meest trots op: 
1. Er heerst een goede rust en orde in de school, waardoor prikkelgevoelige kinderen goed bij ons op school kunnen functioneren. 
2. Leerlingen met een instructiebehoefte bovenop de standaard instructie kunnen goed bediend worden. 
3. Leerlingen die bovengemiddeld scoren kunnen goed bediend worden van passende instructie en leerstof. 
4. De leerstof van rekenen en spelling gelijkt sterk met gepersonaliseerd leren. Kinderen zijn in staat om de lesstof op hun eigen niveau te verwerken.

Voorzieningen 
logopedist met eigen ruimte op school aanwezig, elke week 1 dag. 
Nauwe contacten met ambulante begeleiding. Hier gaan wekelijks een aantal leerlingen heen. 
Zitkussens, koptelefoons en rustige werkruimten voor leerlingen die prikkelgevoelig zijn. 
Hoog- en meerbegaafde leerlingen kunnen naar de plusklas gaan.

Specifieke expertise personeel 
Binnen het team is een specialist motorisch remedial teaching, Albert Jan Greidanus 
Er zijn 2 specialisten hoog- en meerbegaafdheid, Jolanda van der Bent en Jeroen Brouwer

Toelating 
De inschrijving van leerlingen vindt plaats als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 
1. Het kind is vier jaar 
2. Het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf is afgegeven aan de school 
3. Het onderwijskundig rapport van de andere school/instelling is afgegeven aan de school 
4. Het (voorlopige) inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd 
5. Het inschrijfformulier is getekend door de beide ouders/verzorgers en de directie van de school 
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De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als: 
1. Aan het bovenstaande niet voldaan is 
2. Het kind niet zindelijk is 
3. De school niet is ingericht op de handicap van het kind 
4. De school geen passend onderwijs kan verzorgen (zie volgende paragraaf)

Grenzen aan passend onderwijs 
In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt. Onze school kan kinderen basisondersteuning geven en in veel
gevallen extra (extra) ondersteuning, zie paragraaf 3. In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen
passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de
begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV
en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan: 
1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen 
2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers 
3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben 
Een aantal leerlingen kan mogelijk geholpen wanneer er specialistische hulp van buiten de school komt. De kosten hiervan zullen gedragen moeten
worden vanuit een extern budget.

De plaatsing van een leerling is afhankelijk van de zorgzwaarte die op dat moment in de betreffende groep heerst, zie SOP. De directie houdt zich het
recht voor om af te wijken van bovenstaande vereisten, wanneer de zorg binnen een groep als te zwaar ervaren wordt.

Periode van afname

Het ondersteuningsprofiel is opgesteld in de periode 2020 - 2021

Aantal respondenten

SOP Directie SOP Team SOP Ouders SOP Leerlingen

Uitgezet 1 8 41 0

Ingevuld 1 7 23 0

Respons (%) 100,00% 87,50% 56,10% 0,00%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3.50
scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3.00 scoort.
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Kengetallen-A: Zorgzwaarte van de school o.b.v. groepsprofielen

Leerjaar Groep Aantal Gem gewicht % gewogen Zorgzwaarte tot Zorgzwaarte gem

1 groep 1 5 0,24 20,00% 0 0,00

2 groep 2 9 0,00 0,00% 0 0,00

3 groep 3 8 0,00 0,00% 3 0,38

4 groep 4 15 0,02 6,67% 1 0,07

5 groep 5 6 0,10 33,33% 4 0,67

6 groep 6 13 0,07 23,08% 3 0,23

7 groep 7 9 0,10 33,33% 2 0,22

8 groep 8 16 0,08 25,00% 2 0,13

81 0,08 17,68% 15 0,19

GSES GSOS +/-

Gemiddeld gewicht 0,08 0,07 +0,00

Percentage gewogen leerlingen 17,68% 10,41% +7,27

Onze school heeft meer leerlingen met gewicht dan de gemiddelde school

Onze school heeft een hoger percentage gewogen leerlingen dan de gemiddelde school

Onze school heeft een lagere zorgzwaarte dan gemiddeld, gelet op het type leerlingen

Kengetallen-B: Typen leerlingen o.b.v. groepsprofielen
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AES AOS +/-

[1]

01. Leerlingen op 1 oktober 84 181,56 -97,56

02. Jongens 42 95,44 -53,44

03. Meisjes 42 80,78 -38,78

04. Leerlingen zonder gewicht 68 132,00 -64,00

05. Leerlingen met gewicht 0,3 13 22,38 -9,38

06. Leerlingen met gewicht 1,2 1 12,13 -11,13

16. Leerlingen met een eigen leerlijn 2 35,60 -33,60

20. Aanmeldingen ZAT 2 6,50 -4,50

21. Leerlingen die extern onderzocht zijn 4 7,25 -3,25

22. Leerlingen met ambulante begeleiding 2 4,00 -2,00

29. Doublures 1 3,50 -2,50

[5]

44. Werkhoudingsproblemen 5 1,67 +3,33

52. Sociaal-emotionele problematiek 3 1,00 +2,00

59. Leerlingen met een OPP 2 43,00 -41,00

60. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen op niveau 1: interne ondersteuning zoals RT, IB etc. 6 14,50 -8,50

75. Hoogbegaafde leerlingen 2 2,00 0,00

Kengetallen-C: Personele bezetting

AES AOS +/-

PERSONEEL ALGEMEEN

01. Personeelsleden [fte.] 5.91 12,84 -6,93

02. Onderwijzend personeel [fte.] 5.33 9,96 -4,63

03. Onderwijsondersteunend personeel met les en/of behandeltaken [fte.] 0.2 1,42 -1,22

04. Onderwijsondersteunend personeel zonder les en/of behandeltaken [fte.] 0.38 0,79 -0,41

PERSONEEL SPECIFIEK [taken en functies]

05. Intern begeleider(s) [fte.] 0.2 0,60 -0,40

07. Remedial teacher(s) [fte.] 0.2 0,13 +0,07

09. Onderwijsassistenten [fte.] 0.2 1,08 -0,88

14. Coördinator Hoogbegaafdheid [fte.] 0.1 0,30 -0,20

17. Logopedist [fte.] 0.2 0,40 -0,20

Algemene ondersteuningsdeskundigheid
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Algemene ondersteuningsdeskundigheid GSES GSOS +/-

Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleren welke leerlingen (extra) ondersteuning nodig
hebben 3,00 3,53 -0,53

Ik beschik over voldoende analysevaardigheden om de juiste ondersteuning voor een kind
te bepalen 3,00 3,11 -0,11

Ik ben in staat om een adequaat plan op te stellen voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte 3,00 3,09 -0,09

Ik vraag hulp als mijn ondersteuningsdeskundigheid onvoldoende blijkt te zijn (en ik weet
waar [van wie] ik hulp kan krijgen) 4,00 3,70 +0,30

Ik ben in staat om (samen met de IB-er/orthopedagoog) een ontwikkelingsperspectief op te
stellen 4,00 3,29 +0,71

Ik ben voldoende deskundig in het begeleiden van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte 3,00 3,31 -0,31

Ik ben in staat om de ondersteuning voor een leerling voldoende planmatig en
gestructureerd uit te voeren 4,00 3,27 +0,73

Ik besteed voldoende aandacht aan het vergroten van mijn competenties m.b.t.
ondersteuning en begeleiding 4,00 3,14 +0,86

Ik beschik over voldoende pedagogische competenties om de ondersteuning goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) 4,00 3,49 +0,51

Ik beschik over voldoende didactische competenties om de deskundigheid goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) 3,00 3,32 -0,32

Ik beschik over voldoende organisatorische competenties om de deskundigheid goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) [klassenmanagement] 4,00 3,28 +0,72

Analyse en conclusies

Er zijn in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied van ondersteuningsdeskundigheid. 
- 2 leerkrachten hebben zich geprofessionaliseerd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. 
- Er zijn per groep zorgoverzichten 
- Kinderen met individuele hulp ontvangen ondersteuning. Deze ondersteuning wordt geëvalueerd.

Algemene ondersteuningsdeskundigheid

7

CNS Ommerkanaal



Algemene ondersteuningsdeskundigheid GSES GSOS +/-

Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleren welke leerlingen (extra) ondersteuning nodig
hebben 3,43 3,53 -0,10

Ik beschik over voldoende analysevaardigheden om de juiste ondersteuning voor een kind
te bepalen 2,86 3,11 -0,25

Ik ben in staat om een adequaat plan op te stellen voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte 3,14 3,09 +0,05

Ik vraag hulp als mijn ondersteuningsdeskundigheid onvoldoende blijkt te zijn (en ik weet
waar [van wie] ik hulp kan krijgen) 3,71 3,70 +0,01

Ik ben in staat om (samen met de IB-er/orthopedagoog) een ontwikkelingsperspectief op te
stellen 3,43 3,29 +0,14

Ik ben voldoende deskundig in het begeleiden van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte 3,57 3,31 +0,26

Ik ben in staat om de ondersteuning voor een leerling voldoende planmatig en
gestructureerd uit te voeren 3,14 3,27 -0,13

Ik besteed voldoende aandacht aan het vergroten van mijn competenties m.b.t.
ondersteuning en begeleiding 3,00 3,14 -0,14

Ik beschik over voldoende pedagogische competenties om de ondersteuning goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) 3,43 3,49 -0,06

Ik beschik over voldoende didactische competenties om de deskundigheid goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) 3,43 3,32 +0,11

Ik beschik over voldoende organisatorische competenties om de deskundigheid goed uit te
voeren (en te kunnen differentiëren) [klassenmanagement] 3,14 3,28 -0,14

Analyse en conclusies

Over het algemeen hebben de leerkrachten het beeld dat ze goed in staat zijn om te analyseren. 1 score is onder de maat. Deze score is in het
strategisch beleid, hieronder beschreven, verder uitgediept.

Strategisch beleid

De analysemogelijkheden met het Cito computer programma is aanzienlijk verbeterd. Dit is ingevoerd in juni 2020. Het is de verwachting dat
leerkrachten beter in staat zijn te analyseren. Op dit moment volgen er nog geen vervolgacties. Interne begeleiding houdt toezicht op de analyses.

Differentiatiecapaciteit leraren
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Differentiatiecapaciteit leraren GSES GSOS +/-

Ik ben op de hoogte van de theorie van handelingsgericht werken 3,00 3,32 -0,32

Ik ken de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,29 3,52 -0,23

Ik kan de leerlingen op de juiste wijze inschatten in relatie tot de gehanteerde leerlijnen 3,43 3,32 +0,11

Ik heb de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondergebracht in een groepsoverzicht 3,57 3,47 +0,11

Ik beschik over een groepsplan op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,50 3,25 +0,25

Ik ben in staat een groepsplan planmatig uit te voeren 3,29 3,40 -0,12

Ik ben in staat een individueel handelingsplan (n.a.v. een ontwikkelingsperspectief)
planmatig uit te voeren 3,43 3,34 +0,09

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een taalachterstand 3,17 3,22 -0,05

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een rekenachterstand 3,29 3,34 -0,05

Ik kan de instructie afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) leerlingen 3,57 3,41 +0,17

Ik kan de leerstof afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) leerlingen 3,43 3,40 +0,03

Ik kan de werkvormen afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) leerlingen 3,57 3,27 +0,30

Ik kan de ondersteuning afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) leerlingen 3,43 3,32 +0,11

Ik kan de verwerking afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen 3,43 3,36 +0,07

Ik kan de hoeveelheid tijd afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,14 3,15 -0,01

Ik kan mijn taalgebruik afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,86 3,60 +0,26

Ik kan convergent differentiëren (differentiëren op drie niveaus) 3,43 3,28 +0,14

Ik kan handelingsgericht werken koppelen aan opbrengstgericht werken 3,00 3,18 -0,18

Ik kan doelen (normen) vaststellen voor een leerling, voor een groepje leerlingen en/of de
groep als geheel 3,43 3,42 +0,01

Ik kan resultaatgericht werken aan de vastgestelde doelen (normen) 3,43 3,31 +0,12

Ik kan opbrengstgericht werken 3,14 3,31 -0,16

Analyse en conclusies

De differentiatie is op orde.

Strategisch beleid

Mede door de kleine groepen zijn leerkrachten in staat te differentieren. De hoog- en meerbegaafde leerlingen krijgen in het lopende schooljaar nog
verdere uitdaging.

Satisfactie Ouders
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Satisfactie Ouders GSES GSOS +/-

De school informeert mij als er sprake is van (extra) zorg en begeleiding voor mijn kind 3,21 3,14 +0,07

De school betrekt mij bij de (extra) zorg en begeleiding van mijn kind 3,17 3,18 -0,01

De school houdt rekening met mijn kennis en ervaring bij het vaststellen van de (extra) zorg
voor mijn kind 3,44 3,21 +0,23

De school houdt rekening met mijn wensen en verwachtingen bij het vaststellen van de
(extra) zorg voor mijn kind 3,56 3,14 +0,42

De leerkracht/medewerker spreekt met mij op basis van gelijkwaardigheid 3,68 3,57 +0,11

De school stelt mij op de hoogte van wat ze van mij –als ouder- verwachten bij de (extra)
hulp aan mij kind 3,25 3,12 +0,13

De school betrekt mij bij het opstellen van een [individueel] [behandelings]plan voor mijn
kind 3,29 3,00 +0,29

De school betrekt mij bij het bespreken van de voortgang van de [extra] hulp aan mij kind 3,10 3,06 +0,04

De school betrekt mij bij het bespreken van de ontwikkeling van mijn kind 3,32 3,23 +0,09

Ik vind dat de school genoeg tijd en energie steekt in de hulp aan mijn kind 3,55 3,27 +0,28

Ik ben tevreden over de aanpak van de leerkracht /medewerker [ van de teamleden die met
mijn kind werken] 3,48 3,34 +0,14

Ik vind dat de leerkracht /medewerker deskundig genoeg is om mijn kind te helpen 3,52 3,39 +0,13

Ik vind dat de leerkracht /medewerker over voldoende vaardigheden beschikt om mijn kind
goed te kunnen begeleiden 3,45 3,35 +0,10

Ik vind dat de leerkracht /medewerker mijn kind met voldoende enthousiasme begeleidt 3,62 3,48 +0,14

Ik krijg adviezen als dat nodig is 3,30 3,15 +0,15

Al met al ben ik tevreden over de extra zorg en begeleiding die de school aan mijn kind
geeft 3,53 3,21 +0,32

Mijn kind voelt zich veilig in de groep [klas] 3,61 3,37 +0,24

De leerkracht/medewerker begrijpt mijn kind en speelt goed in op wat er nodig is [op wat
mijn kind nodig heeft] 3,43 3,21 +0,23

Ik ben tevreden over het onderwijs en de begeleiding van mijn kind 3,57 3,36 +0,20

Ik voel mij vrij om contact op te nemen met de leerkracht/medewerker als dat nodig is 3,65 3,69 -0,04

De school is voor mij een ondersteunende partner in de gesprekken met externe instanties 3,50 3,12 +0,38

Analyse en conclusies

De algemene tevredenheid van ouders is hoog. Dit is een bevestiging van ons gevoel dat de oudertevredenheid hoog is. De respons op de vragenlijst
is voldoende, maar aan de lage kant. Uit de wandelgangen heb ik begrepen dat termen als satisfactie ouders afschrikken. Een deel van de ouders
heeft nog geen ervaring met extra geboden hulp en heeft daarom de lijst niet ingevuld.

Strategisch beleid

De uitslag van de vragenlijst vraagt niet direct om een aanpassing van het strategisch beleid. 
Uit gesprekken met ouders bleek dat er meer behoefte was om op de hoogte gehouden te worden van de remedial teaching. Op dit moment worden
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de gesprekken aangaande rt besproken door de leerkracht. in teamvergadering op 15 september 2020 gaan we bespreken hoe we dit vorm willen
geven.

Arrangementen

Leerlingen met behoefte aan compacten en verrijking

Type leerlingen

We hebben een heldere aanpak voor leerlingen die hoog- of meerbegaafd zijn. Over het algemeen wordt hierbij gekeken naar de Cito resultaten, al
zijn deze hiervoor niet leidend. De observatie van leerkrachten zijn een doorslaggevende factor. Ondersteunend hierbij kunnen ook externe
onderzoeken naar meer- en hoogbegaafdheid zijn.

Onderwijsbehoeften

De leerlingen met een extra leerbehoefte hebben belang bij compacten en verrijken. We voorzien er in dat leerlingen de juiste hoeveelheid werk
aangeboden krijgen om verder te kunnen met hun verrijkende activiteiten.

Zorgbehoefte

Naast compacten en verrijking hebben deze leerlingen mogelijk ook een zorgbehoefte. 
Als school zijn wij in staat om leerlingen zorg te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis daarvan is in onze Kanjertraining
verpakt. Daarnaast ondersteunen we leerlingen die extra zorg nodig hebben op dit gebied.

Begeleidingsbehoefte

Wekelijks is er een leerkracht een middag vrijgeroosterd om de leerlingen die compacten en verrijken te ondersteunen en begeleiden. Hij voert dan
gesprekken met leerlingen, geeft nieuwe opdrachten, stuurt opdrachten bij en geeft allerhande hulp.

Expertise (kennis; vaardigheden)

Binnen school hebben 2 leerkrachten zich gespecialiseerd in het meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs.

Aandacht en tijd (mogelijkheden; beperkingen)

Elke dinsdagmiddag is een leerkracht uitgeroosterd om onze hoog- en meerbegaafde leerlingen te ondersteunen. 
Wanneer er beperkingen ontstaan zien we dit als handelingsverlegenheid. Op dat moment is het mogelijk om expertise in te roepen van ambulante
begeleiding. Een leerling kan ook verwezen worden naar de plusklas in Ommen.

Voorzieningen (protocollen; modellen)

Ons protocol hoog- en meerbegaafdheid (2020) is actief.

Gebouw (ruimtes; materialen)

In het schooljaar 2020-2021 wordt een uitgebreide serie aan hoog- en meerbegaafdheidsmaterialen aangeschaft. 
Op dit moment zijn er de nodige werkboeken en materialen aanwezig, zoals Lego Mindstorms.

Samenwerking (extern; partners)

Voor leerlingen met behoefte aan een nog bredere uitdaging is er de mogelijkheid om naar de plusklas van het samenwerkingsverband te gaan.

Leerlingen met een licht motorische beperking

Type leerlingen

Leerlingen met een lichte beweegmoeite. Hierbij valt te denken aan leerlingen die moeite hebben met handschriftontwikkeling. Op het gebied van
grove motoriek is er ook een mogelijkheid tot lichte ondersteuning.

Onderwijsbehoeften

We richten ons doorgaans op de kwaliteiten van de leerling. De talenten die zij benutten kunnen verder uitgebreid worden. Ook op motorisch gebied is
er een startpunt waaruit gewerkt kan worden.

Zorgbehoefte

De leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van lichte motorisch gebied. Deze zorg kan geboden worden onder schooltijd.

Begeleidingsbehoefte
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Begeleiding bij motorische beperkingen betreft niet enkel 15 minuten extra oefening per dag. Om de leerlingen te ondersteunen moeten ze ook in de
dagelijkse praktijk geholpen worden. Om dit vorm te geven trachten we de kinderen ook in het dagelijks bewegen te blijven ondersteunen.

Expertise (kennis; vaardigheden)

Binnen de school heeft een leerkracht de opleiding motorisch remedial teaching gedaan. Deze 2-jarige post-hbo nascholing biedt kennis op het gebied
van motorische ontwikkeling op het gebied van schrijven en grove motoriek.

Aandacht en tijd (mogelijkheden; beperkingen)

De leerkracht met kennis werkt op het gebied van motoriek werkt deels in groep 3/4 en in groep 7/8.

Voorzieningen (protocollen; modellen)

Leerlingen worden gescreend middels de 4 s-en: Stilstaan, springen coördinatie, springen kracht, stuiten. 
Leerlingen die uitvallen kunnen getest worden met de MRT-test.

Gebouw (ruimtes; materialen)

Op school zijn materialen aanwezig om extra te bewegen. In de pauzes worden deze aangeboden.

Samenwerking (extern; partners)

Bij complexere beweegmoeilijkheden is er contact met de kinderfysiotherapeut.
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