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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 ondersteunings- 

behoefte. 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 PC Basisschool De Triangel 

Adres Balkerweg 59 

Postcode 7738 PA 

Plaats WITHAREN 

Telefoonnummer 0523-676546 

E-mail directie@triangel-witharen.nl 

Website www.triangel-witharen.nl 



Visie - schoolconcept 

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  

9. Wij vieren de stappen in de ontwikkeling 

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. 

STERKE KANTEN SCHOOL  

Een modern en goed geoutilleerd gebouw.  

Veel speelruimte rond de school.  

Een ervaren team.  

Door de kleinschaligheid is er veel individuele aandacht binnen de groepen.  

De ouderbetrokkenheid is groot op de Triangel 

ZWAKKE KANTEN SCHOOL  

Geen 

KANSEN SCHOOL  

De nieuwbouw tegenover school geeft een impuls aan de groei van het leerlingaantal, met name in 

groep 1-2.  

De PSZ is nu twee dagdelen open voor peuters van 2 tot 4 jaar. Er wordt dit jaar zo mogelijk gestart 

met een BSO/Kinderopvang.  

De samenwerking tussen de School en de Gemeenschap geeft een sterk signaal af naar de omgeving 

BEDREIGINGEN SCHOOL  

Het leerlingenaantal is laag.  



Ambities  

Voor de komende periode hebben we een aantal grote ambities (doelen) vastgesteld. Deze ambities 

(doelen) vormen de focus voor ons handelen: 

1.Het eigenaarschap bij kinderen krijgt de komende tijd de volle aandacht  

2.Op onze school werken wij volgens het plan Digitale Geletterdheid. Hoofdthema's: Mediawijsheid, 

ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden en CT(= leren programmeren)  

3.Het thematisch werken zal worden doorgevoerd in de zaakvakken.  

4. Ten einde de school 'in beeld' te houden blijft een actieve PR-voering een hoge prioriteit. 

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 betere kinderen (B) en een 

groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (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 aanzien van de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen zijn we het meest trots op:  

1. Onze werkdrukgelden zijn ingezet voor de aanstelling van een onderwijsassistent die groepjes 

kinderen begeleidt  

2.Wekelijks begeleidt de IB-er individuele en groepjes kinderen met een voorsprong en met een 

achterstand.  

3.De kinderen die te weinig uitdaging ervaren in de aangeboden, verrijkte leerstof krijgen een plekje in 

de Plusklas van Floreant.  

4. Een kind dat moeite heeft met het rekenniveau van haar jaargroep kan een jaar lager rekenen 

zonder dat ze uit haar klas moet.  

5. De bibliotheek is uitgebreid en bevat alleen (bijna) nieuw verschenen boeken. Ook is er een ruime 

keus voor kinderen die meer moeite hebben met het lezen. Deze boeken mogen thuis of op school 

worden gelezen. De boeken worden halfjaarlijks volledig vernieuwd.  

 

Voorzieningen  

De school heeft een wissellokaal waar de PSZ 2 dagdelen gebruik van maakt en wisselend door de 

week kunnen andere groepen er werken. Ook het speellokaal kan gebruikt worden voor andere 



activiteiten dan de speel/bewegingslessen van groep 1-2. De ruimte van de IB-er kan gebruikt worden 

voor individuele hulp aan kinderen. 

Specifieke expertise personeel  

Binnen ons team is er expertise voor Hoogbegaafdheid, Dyscalculie en SociaalEmotionele Training.  

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  

De directie behoudt zich het recht voor om niet over te gaan op inschrijving als:  

1. Aan het bovenstaande niet voldaan 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 

  



Periode van afname 

Het ondersteuningsprofiel is opgesteld in de periode 2020 - 2021 

Aantal respondenten 

 SOP Directie SOP Team SOP Ouders SOP Leerlingen 

Uitgezet 2 0 0 0 

Ingevuld 2 0 0 0 

Respons (%) 100,00% 0,00% 0,00% 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. 



Kengetallen-A: Zorgzwaarte van de school o.b.v. 
groepsprofielen 

Leerjaar Groep Aantal Gem gewicht % gewogen Zorgzwaarte tot Zorgzwaarte gem 

1 1 6 0,00 0,00% 0 0,00 

2 2 3 0,00 0,00% 0 0,00 

3 3 2 0,00 0,00% 0 0,00 

4 4 3 0,20 66,67% 0 0,00 

5 5 3 0,00 0,00% 0 0,00 

6 6 6 0,10 33,33% 0 0,00 

7 7 6 0,00 0,00% 0 0,00 

8 8 3 0,10 33,33% 0 0,00 
  32 0,05 16,67% 0 0,00 

 GSES GSOS +/- 

Gemiddeld gewicht 0,05 0,05 +0,00 

Percentage gewogen leerlingen 16,67% 7,01% +9,65 

• 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AES AOS +/- 

[1]  

01. Leerlingen op 1 oktober 32 163,26 
-
131,26 

02. Jongens 16 83,73 -67,73 

03. Meisjes 16 80,95 -64,95 

04. Leerlingen zonder gewicht 28 141,39 
-
114,39 

05. Leerlingen met gewicht 0,3 4 13,19 -8,19 

11. [Indien bekend] IQ tussen 55 en 75 0 5,47 -5,47 

12. [Indien bekend] IQ tussen 75 en 90 0 10,16 -10,16 

[2]  

14. Jonge risicoleerlingen 3 5,40 -2,40 

17. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen van de leraar, met 
ondersteuning van de leraar 

4 44,38 -40,38 

32. LWOO-indicatie [vorig jaar]  0 1,27 -1,27 

[7]  

58. Leerlingen groep 1 dat gebruik maakte van voorschoolse opvang 3 9,14 -6,14 

60. Leerlingen die extra ondersteuning krijgen op niveau 1: interne 
ondersteuning zoals RT, IB etc. 

4 23,42 -19,42 

73. Leerlingen met een dyslexieverklaring 0 3,44 -3,44 

75. Hoogbegaafde leerlingen 1 3,55 -2,55 



Kengetallen-C: Personele bezetting 
 
 AES AOS +/- 

PERSONEEL ALGEMEEN  

01. Personeelsleden [fte.] 3.87 10,48 -6,61 

02. Onderwijzend personeel [fte.] 3.47 8,02 -4,55 

03. Onderwijsondersteunend personeel met les en/of behandeltaken [fte.] 0.13 1,05 -0,92 

PERSONEEL SPECIFIEK [taken en functies]  

05. Intern begeleider(s) [fte.] 0.18 0,43 -0,25 

07. Remedial teacher(s) [fte.] 0.1 0,28 -0,18 

09. Onderwijsassistenten [fte.] 0.13 0,96 -0,83 

11. Specialist Dyslexie [fte.] 0.01 0,06 -0,05 

12. Rekencoordinator [rekenspecialist] [fte.] 0.01 0,04 -0,03 

14. Coördinator Hoogbegaafdheid [fte.] 0.01 0,16 -0,15 



Differentiatiecapaciteit leraren 

Differentiatiecapaciteit leraren GSES GSOS +/-  

Ik ben op de hoogte van de theorie van handelingsgericht werken  3,50 3,36  +0,14   

Ik ken de onderwijsbehoeften van de leerlingen 3,50 3,52  -0,02   

Ik kan de leerlingen op de juiste wijze inschatten in relatie tot de 
gehanteerde leerlijnen 

4,00 3,33  +0,67   

Ik heb de onderwijsbehoeften van de leerlingen ondergebracht in een 
groepsoverzicht  

4,00 3,48  +0,52   

Ik beschik over een groepsplan op basis van de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen 

4,00 3,27  +0,73   

Ik ben in staat een groepsplan planmatig uit te voeren 4,00 3,42  +0,58   

Ik ben in staat een individueel handelingsplan (n.a.v. een 
ontwikkelingsperspectief) planmatig uit te voeren  

3,50 3,37  +0,13   

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een taalachterstand 3,50 3,20  +0,30   

Ik geef extra leerstof aan leerlingen met een rekenachterstand  4,00 3,34  +0,66   

Ik kan de instructie afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen  

4,00 3,40  +0,60   

Ik kan de leerstof afstemmen op de verschillen tussen de (groepjes) 
leerlingen 

3,50 3,41  +0,09   

Ik kan de werkvormen afstemmen op de verschillen tussen de 
(groepjes) leerlingen 

3,50 3,23  +0,27   

Ik kan de ondersteuning afstemmen op de verschillen tussen de 
(groepjes) leerlingen 

3,50 3,31  +0,19   

Ik kan de verwerking afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen 3,50 3,35  +0,15   

Ik kan de hoeveelheid tijd afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

4,00 3,14  +0,86   

Ik kan mijn taalgebruik afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

3,50 3,64  -0,14   

Ik kan convergent differentiÃ«ren (differentiÃ«ren op drie niveaus) 3,50 3,28  +0,22   

Ik kan handelingsgericht werken koppelen aan opbrengstgericht werken  3,50 3,21  +0,29   

Ik kan doelen (normen) vaststellen voor een leerling, voor een groepje 
leerlingen en/of de groep als geheel  

3,50 3,42  +0,08   

Ik kan resultaatgericht werken aan de vastgestelde doelen (normen)  4,00 3,31  +0,69   

Ik kan opbrengstgericht werken 3,50 3,33  +0,17   



Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) 

Zorg en begeleiding (inspectie-eisen) GSES GSOS +/-  

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen 

4,00 3,47  +0,53   

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 4,00 3,38  +0,62   

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de 
school de aard en de zorg voor de leerlingen 

4,00 3,33  +0,67   

De school stelt voor leerlingen met een specifieke behoefte een 
ontwikkelingsperspectief op  

4,00 3,49  +0,51   

De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het 
ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan 
beredeneerde keuzes 

4,00 3,53  +0,47   

De school voert de zorg planmatig uit  4,00 3,46  +0,54   

De school gaat de effecten van de zorg na  4,00 3,33  +0,67   

De school betrekt de ouders/verzorgers van de leerlingen bij de zorg 
voor hun kind 

4,00 3,60  +0,40   

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners 
waar noodzakelijke interventies haar eigen kerntaak overschrijden  

3,50 3,53  -0,03   



 


