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Inleiding 
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school 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. Door middel van het schoolondersteuningsprofiel geven we het 

SWV en het bestuur inzicht in de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de 

voorzieningen van de school, de deskundigheid van de leerkrachten en de mogelijkheden om 

leerlingen extra (en passende) ondersteuning te bieden. Het opgestelde profiel dient na enige tijd 

wel geactualiseerd te worden, omdat de leerling populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw 

personeel komt of omdat scholing is gevolgd. 

Indien er vragen zijn kunt u contact opnemen met CBS de Meele (demeele@vcpon.nl). 
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Schoolgegevens 
School   CBS De Meele 

Adres   Meeleweg 120 

Postcode  7711 EP 

Plaats   Nieuwleusen 

Telefoonnummer 0529 427337 

E-mail   demeele@vcpon.nl 

Website  www.demeele.pco-n.nl 
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Schoolconcept 

 

Onze visie 

Wij zijn een christelijke school. De Bijbel staat centraal is ons onderwijs.  Wij willen de kinderen 

vertrouwd maken met de inhoud van het geloof en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Dit 

houdt in, dat wij dagelijks bezig zijn met de Bijbel in de vorm van vertelling, lied en gebed. 

Onze visie vatten wij samen in de volgende kernbegrippen: 
 

- Elk kind is uniek 
In de begeleiding van kinderen probeert de school tegemoet te komen aan de drie 
basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie. 

- Elk kind heeft recht op een veilige omgeving. 

- Waarden en normen geven sturing aan het leven. 

Onderscheidingsvermogen en gewetensvorming zijn hiervan belangrijke onderdelen. 

- Opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Onderwijs en opvoeding zijn erop gericht dat kinderen een zelfstandige plaats in de 

maatschappij zullen innemen en hun burgerschap verstaan. 
 

 

Onze missie  

De missie luidt: “Wij maken samen het verschil!” 

In deze missie ligt besloten: 
 

- wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een goede sfeer en 
aandacht voor elkaar vinden we essentieel; 

- onze school is een leef- en werkgemeenschap: samenwerken en samen leren is ons 

uitgangspunt; 

- Ieder mens is verschillend. Er zijn verschillen in leren, in sociaal gedrag, in 

levensbeschouwelijke achtergrond. Wij stimuleren dat kinderen niet alleen respect hebben 

voor een ander, maar ook naar anderen omzien. 

- Onze school richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden op het niveau van ieder 

kind waardoor de kinderen passend vervolgonderwijs kunnen volgen. 
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De wet op passend onderwijs en zorgplicht 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor 

moet zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een 

passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. 

De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs 

goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de 

aanmeldingsvoorwaarden en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning 

nodig heeft. 

 

Grenzen aan de zorg 

Hiermee bedoelen we wat wij als school kunnen bieden aan ondersteuning van leerlingen met een 

speciale ondersteuningsbehoefte en wat niet. De ondersteuning die een leerling nodig heeft is vaak 

even specifiek en uniek als de leerling zelf. Daarom hebben wij hiervoor geen vaste richtlijn, dit zal 

dus in elk individueel geval bepaald moeten worden.  

Criteria hierbij zijn voor ons dat: 

- de ondersteuning niet ten koste gaat van het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerling zelf 

en/of de andere kinderen in de groep. 

- de ondersteuning niet ten koste mag gaan van de veiligheid van de andere kinderen in de groep. 

- de ondersteuning voor de leerling niet ten koste mag gaan van de ondersteuning voor de andere 

kinderen in de groep. 

- de ondersteuning die de leerling vraagt de draagkracht van het team niet overschrijdt. 

Als de leerling zoveel individuele begeleiding nodig heeft, dat wij die uren niet uit onze middelen ter 

beschikking gesteld door het samenwerkingsverband kunnen bekostigen en/of niet kunnen invullen 

omdat we daar geen leerkracht of onderwijsassistent voor kunnen vinden.  

 

In al deze gevallen wordt in zorgvuldig overleg met de ouders besproken wat het beste voor de 

leerling is. Dit kan leiden tot een horizontale doorverwijzing (basisschool naar andere basisschool) of 

tot een CAT procedure voor een eventuele SBO beschikking of een toelaatbaarheidsverklaring tot het 

SO. Het CAT kan ook gevraagd worden om een advies te geven en/of er een arrangement worden 

afgegeven. (CAT: Commissie Arrangeren en Toewijzen, SBO: Speciaal Basisonderwijs, SO: Speciaal 

Onderwijs) 
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SWOT 

In het kader van ons schoolondersteuningsprofiel zien we voor de komende vier jaren een aantal 

kansen en bedreigingen voor school, personeel en leerlingen.  

 

Sterke kanten 

- Kleinschalig 

- Goede sfeer 

- Veel ruimte; binnen en buiten 

- Kleine groepen 

- Groepsdoorbrekend onderwijs 

- Engels vanaf groep 1. 

- Bibliotheek in de school 

- ICT; chromebooks en Ipads 

- Korte lijntjes 

- Leerlingen met ondersteuningsbehoefte in beeld 

- Plusklas midden en bovenbouw 

 

Zwakke kanten 

- Borging van afspraken 

- Met een klein team niet alle expertise intern 

- Een combinatie met drie groepen 

 

Kansen 

- Werken op leerlijnen 

- Samenwerking binnen de stichting 

- Kleine groepen 

- Leerkrachten krijgen voldoende opleidingsmogelijkheden binnen de stichting. 

 

Bedreigingen 

- Continuïteit bij uitval leerkracht(en) 

- Leerlingenaantal 
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DQ Monpas 
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Analyse 

De zorgzwaarte zit in de middenbouw 3-combinatiegroep (groep 4, 5 en 6). 

Groep 1, 2 en 3 heeft specifieke aandacht nodig betreft het aanvankelijk lezen en taal / lezen.  

Groep 7 en 8 is een relatief kleine combinatiegroep waarbij het niveau dichterbij elkaar ligt.  

 

Conclusie 

De zorgzwaarte zit vooral in de 3 combinatiegroep; groep 4, 5 en 6.  

 

Interventie 

Extra begeleiding van de onderwijsassistent wordt voornamelijk ingezet in groep 4, 5 en 6 op de 

hoofdvakken (rekenen, taal en spelling).  

Daarnaast wordt de onderwijsassistent ingezet in groep 1, 2 en 3 voor het taal / lezen in groep 3 en 

in groep 7 en 8 voor het begeleiding van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte.   
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Vragenlijsten WMK 
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in WMK team en WMK directie / IB. Er is een vragenlijst uitgezet voor 

alle leerkrachten van CBS De Meele en een vragenlijst voor directie / IB. De uitkomsten zijn 

geanalyseerd, er zijn conclusies getrokken en interventies uitgezet.  

 

WMK team 
De vragenlijsten van de leerkrachten zijn uitgezet in WMK. Deze zijn ingevuld door 5 van 6 

leerkrachten van CBS de Meele (zie bijlage 1). 

 

Analyse 

Sterke punten 

- Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleringen welke leerlingen (extra) ondersteuning nodig hebben. 

- Ik vraag hulp als mijn ondersteuningsdeskundigheid onvoldoende blijkt te zijn (en ik weet waar, van 

wie, ik hulp kan krijgen). 

- Ik beschik over voldoende pedagogische competenties om de ondersteuning goed uit te voeren (en 

te kunnen differentiëren).  

 

Bespreekpunten 

- Ik besteed voldoende aandacht aan het vergroten van mijn competenties m.b.t. ondersteuning en 

begeleiding.  

 

Conclusie 

Vijf van de zes respondenten heeft het ondersteuningsprofiel ingevuld. Hierdoor is de uitslag 

betrouwbaar. De school scoort goed. Leerkrachten geven aan dat de laagste score nog op voldoende 

niveau zit. Dit onderdeel scoort het laagst (voldoende); ik besteed voldoende aandacht aan het 

vergroten van mijn competenties m.b.t. ondersteuning en begeleiding.  

 

Interventie vorig jaar voortzetten 

- VVV academie onder de aandacht blijven brengen bij de leerkrachten.  

- N.a.v. de reflectieve dialoog van de 4 sleutels scholingsmogelijkheden bespreken.  
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WMK Directie / IB 

Vragenlijst uitgezet in WMK. Deze is ingevuld door directeur en IB van CBS de Meele (zie bijlage 2). 

 

Analyse 

Sterke punten  

- Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleren welke leerlingen (extra) ondersteuning nodig hebben. 

- De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die 

zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.  

- De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen. 

- De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van de leerlingen en in de incidenten die zich 

voordoen.  

- De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures 

voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen. 

- De school past op grond van de verzamelde toets gegevens twee maal per jaar de groepsplannen 

aan. 

- De school gebruik materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken. 

- Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken. 

- Het onderwijszorgarrangement heeft een vaste structuur volgens een format van het 

samenwerkingsverband. 

- Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de 

voorschoolse voorziening of de vorige school. 

- De school voert met ouders een intakegesprek bij de aanmelding. 

- Coaching en begeleiding van leraren is een onderdeel van de taak van de intern begeleiding. 

- De interne begeleiding leidt het zorgteam in de school.  

- De school beschikt over ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specialistische 

(ortho)pedagogische, (ortho) didactische en psychosociale problemen. 

- De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen 

van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

- De zorgmiddelen worden effectief ingezet.  

 

Verbeterpunten 

- De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie 

verwacht mag worden.  

- De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige school.  

- De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgprofiel en betrekt ouders bij de beoordeling 

daarvan.  

 

Conclusie 

De school scoort ruim voldoende. Geeft aan over veel sterke punten  te beschikken en een aantal 

verbeterpunten.  

 

Interventie 

- De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige school.  
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Voorzieningen en Onderwijsondersteuningstructuur 

 

Voorzieningen 

- Ruim schoolgebouw 

- Ruim schoolplein met voetbalveld en belevingspad 

- Een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

- Ipads / Chromebooks 

- Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen 

- Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen 

- Veel ruimte voor extra werkplekken 

- Modern meubilair 

- Ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met dyslexie 

- Schoolbibliotheek 

- Speellokaal 

 

Onderwijsondersteuningstructuur  

Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om 

interventies te plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is en met welke onderwijs- 

en ketenpartners wordt samengewerkt.  

 

De functies en taakprofielen binnen de school; - Contactpersoon - Leesspecialist - 

Begaafdheidspecialisten - Gecertificeerde leerkrachten basis Engelse taal- Gecertificeerde 

leerkrachten kanjertraining - Specialist Jonge Kind - Geef me de vijf. 

 

Gecertificeerde expertise binnen de school/stichting: - interne Begeleiding - ambulante begeleiding - 

- schrijfspecialist - orthopedagoog - orthopedagoog gespecialiseerd op gebied van hoogbegaafdheid 

– rekenspecialist – anti-pestcoördinator. 

 

De professionals die van buiten de school direct beschikbaar: - jeugdconsulente gemeente Dalfsen -  

schoolmaatschappelijk werk - CAT (commissie arrangeren en toewijzen) – jeugdverpleegkundige / 

jeugdarts GGD - leerplichtambtenaar  - logopedie (gemeente). 
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Bijlage 1. WMK Team 
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Bijlage 2. Directie / IB 
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