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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 

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 CDS Het Kompas (hetkompas@vcpon.nl).  

 

  

mailto:hetkompas@vcpon.nl
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Schoolgegevens 
School   CDS Het Kompas 

Adres   Petersweg 2 

Postcode  7711 GC 

Plaats   Nieuwleusen 

Telefoonnummer 0529 483317 

E-mail   hetkompas@vcpon.nl 

Website  www.hetkompas.pco-n.nl 
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Schoolconcept 

 
Missie en Visie  
“Op Het Kompas vaart iedereen zijn eigen koers”  
 
Het Kompas is een open Christelijke daltonschool waar iedere leerling welkom is. Onze leerlingen, 
maar ook leerkrachten, kunnen, met het kompas in de hand, hun eigen koers varen. Ieder ontwikkelt 
op zijn eigen manier, zijn eigen talenten en vaardigheden. Het Kompas geeft daarbij sturing: we leren 
dat het belangrijk is respectvol met elkaar om te gaan, oog te hebben voor elkaar en de wereld om 
ons heen. We leren verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen en leerproces, te kunnen 
samenwerken en zelfstandig te zijn. Door te reflecteren op ons eigen handelen, kunnen we 
efficiënter verder groeien. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot positieve deelnemers van de 
samenleving van morgen. Een samenleving waarin zij zich vrij, zelfstandig én samen kunnen 
bewegen.  
 
Onze visie:  
Wij zijn een open Christelijke daltonschool waar iedere leerling in principe welkom is. Bij ons op 
school leren we onze leerlingen te leren met hun hoofd, hart en handen. Naast de basisvaardigheden 
op het gebied van taal en rekenen, leren onze leerlingen ook hun eigen talenten te herkennen én te 
ontwikkelen. Daarnaast leren we de kwaliteiten van anderen te waarderen. Op deze manier leren 
onze leerlingen dat ze zelfstandig en ook samen kunnen leren. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun eigen ontwikkeling en zo het maximale uit zichzelf te halen. Iedereen is anders en 
leert dus op een andere manier, wij willen dat iedere leerling zijn eigen leerroute kan maken. Zo 
helpen we iedereen zich klaar te maken voor de toekomst van morgen.  
 
Open Christelijk  
Onze school heet iedere leerling in principe van harte welkom. Als school vormen wij een 
gemeenschap, waar we respectvol met elkaar (leren) omgaan: oog hebben voor elkaar en de wereld 
om ons heen. De Bijbel is onze inspiratiebron. In onze lessen proberen we de leerlingen bekend te 
maken met God en Zijn liefde voor ons, zodat ze Hem vertrouwen kunnen. Wij geven hier uiting aan 
door dagelijks samen te bidden, Bijbelverhalen te lezen en liederen te zingen. Hierin willen we 
waarden als vertrouwen, rechtvaardigheid, naastenliefde, eerlijkheid, oprechtheid en 
behulpzaamheid overbrengen.  
 
Dalton  
Het Kompas wil een school zijn waar onze leerlingen op een effectieve manier het maximale uit 
zichzelf kunnen halen. Daarbij gaat het om een brede ontwikkeling van de leerling, zowel op 
cognitief, cultureel, sportief als sociaal en emotioneel vlak. Onze leerlingen moeten worden opgeleid 
tot deelnemers aan een samenleving die continu verandert. Dat vraagt zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van leerlingen. Daarnaast moeten de leerlingen goed kunnen samenwerken, 
want samenleven doe je samen en niet alleen.  
 
Helen Parkhurst startte in 1904 als leerkracht in Waterville in de Verenigde Staten. Zij wilde haar 
onderwijs effectiever geven dan op dat moment gebruikelijk was. Bovendien wilde ze haar leerlingen 
opleiden tot “Fearless Human Beings”, oftewel mensen zonder vrees. Tijdens haar eerste jaren als 
leerkracht ontwikkelt zij haar 5 “Dalton Plan”, dat zijn naam te danken heeft aan het plaatsje waar 
Parkhurst in 1920 een school opricht die volledig aan dit “plan” voldoet. Door de jaren heen is het 
daltononderwijs verder ontwikkeld, ook in Nederland. De Nederlandse Daltonvereniging heeft in 2012 
vernieuwde kernwaarden gekozen: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, 
reflecteren en effectiviteit. Binnen die kernwaarden kan het daltononderwijs op heel verschillende 
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manieren vorm krijgen. Elke school maakt daarin eigen keuzes. Elke daltonschool is uniek. Christelijke 
daltonschool Het Kompas dus ook!  
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid  
Wij willen dat onze leerlingen eigen keuzes kunnen maken en hun eigen weg in het leven vinden. 
Daar hebben ze vrijheid voor nodig, zodat ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. 
Vrijheid betekent echter niet dat er geen grenzen zijn. De leerkracht bepaalt voor een groot deel wat 
er geleerd wordt. Waar mogelijk krijgen onze leerlingen keuzevrijheid, bijvoorbeeld op welke manier 
ze willen leren of welke materialen ze daar bij nodig hebben.  
 
Vrijheid betekent ook dat we de leerlingen een stukje verantwoordelijkheid geven. Onze leerlingen 
denken na over wat ze moeten leren. Welke inzet is nodig om een bepaald doel te behalen? Wat je 
goed kunt is niet noodzakelijk om eindeloos te oefenen. Daardoor kunnen onze leerlingen meer tijd 
besteden aan de taken of opdrachten die meer moeite kosten. Onze leerlingen leren daarin juiste 
keuzes te maken en dus verantwoordelijkheid te dragen. Zo leren ze zichzelf beter kennen en kunnen 
ze zich ontwikkelen.  
 
Zelfstandigheid  
Wij willen onze leerlingen opleiden tot zelfstandige deelnemers van de samenleving. Mensen zonder 
vrees, die verstandige keuzes maken, zaken zelf kunnen oplossen, maar ook op tijd hulp zoeken. Dat 
leren we onze leerlingen door hen, binnen grenzen, vrijheid te geven. Onze leerlingen leren 
probleemoplossend te denken, een vaardigheid die we in de 21e eeuw steeds meer nodig hebben. 
Bovendien kunnen de leerlingen op een eigen manier, in een eigen tempo leren. Ook ervaren ze hoe 
het is om zelf beslissingen te nemen, wat daarvan de gevolgen zijn en daar verantwoordelijkheid 
voor te dragen.  
 
Samenwerken  
Over onze Christelijke identiteit schrijven we onder andere het volgende: “Dit maken we concreet 
door waarden over te brengen als vertrouwen, rechtvaardigheid, naastenliefde, eerlijkheid, 
oprechtheid en behulpzaamheid.” Deze waarden hebben allemaal te maken met de omgang met de 
ander. Als school vinden wij het belangrijk dat we op een respectvolle, waarderende manier met 
elkaar omgaan. Bovendien willen we dat onze leerlingen, later als beroepsbeoefenaar met anderen 
kunnen samenwerken. Daarom oefenen we dit in de veilige omgeving van onze school. 
Samenwerken is niet alleen een doel, maar ook een middel. Door samen te werken leren leerlingen 
van en met elkaar. Zo kunnen ze tot andere inzichten komen. Samenwerken helpt onze leerlingen te 
komen tot democratisch burgerschap.  
 
Reflecteren  
Onze leerlingen, maar ook de leerkrachten moeten regelmatig keuzes maken. Keuzes over ons leren, 
over de aanpak van een bepaald probleem of over de omgang met de ander. Als we een juiste keuze 
willen maken, is het belangrijk daar goed over na te denken. Dat kan zowel vooraf, als tijdens en na 
een bepaalde opdracht of taak. Wanneer je nadenkt over je eigen gedrag en je eigen werk, ben je 
aan het reflecteren. Door ervaring kun je steeds beter reflecteren en dus betere keuzes maken. Dat 
zorgt er weer voor dat je meer vrijheid kunt krijgen en verantwoordelijkheid kunt dragen, je 
zelfstandigheid wordt groter en je kunt gemakkelijker samenwerken. Op onze school oefenen we 
reflecteren door regelmatig met elkaar, in kleine groepjes of één op één met de leerkracht, in 
gesprek te gaan. Ook wanneer er een probleem ontstaat tussen verschillende leerlingen, vragen we 
de leerling op zijn eigen rol te reflecteren. Leerlingen reflecteren op hun eigen leren en gedrag en de 
leerkrachten en de school op de kwaliteit van het onderwijs.  
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Effectiviteit  
Wij willen onze leerlingen een brede ontwikkeling laten doormaken tijdens hun basisschooltijd. Die 
brede ontwikkeling is zowel op cognitief, cultureel, sportief als sociaal en emotioneel gebied. Op 
onze school is duidelijk wat de leerlingen moeten leren. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van 
de leerlingen zelf. We willen dat de onderwijsleertijd efficiënt wordt ingezet. Leerlingen hebben hun 
eigen leerroute, leren op hun eigen manier, moeten niet onnodig herhalen en leren van en met 
elkaar. Daarom leren leerlingen bij ons verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te kunnen werken 
en samen te leren. Bovendien leren we ze daarop te reflecteren, zodat ze slimme en dus effectieve 
keuzes kunnen maken. Op die manier maken wij het onderwijs effectief.  
 
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 zorgleerlingen 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 emotioneel welbevinden van de leerling zelf 

en/of de andere leerlingen in de groep. 

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

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

leerlingen in de groep. 

- de ondersteuning die de leerling vraagt de draagkracht van het lerarenteam 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 gespecialiseerde 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 aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO. 

Het CAT kan ook gevraagd worden om een advies te geven, ook kan 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 

- Daltononderwijs 

- Kleinschalig 

- Ouderbetrokkenheid 

- Veel werkplekken 

- Ontwikkeling werken op leerlijnen 

- Korte lijntjes; betrokken partijen 

- Leerlingen met ondersteuningsbehoefte in beeld 

- Plusklas midden en bovenbouw binnen de stichting 

- Inzet leerkrachtondersteuners 

- Wekelijkse ambulante tijd leerkrachten 

 

Zwakke kanten 

- Borging 

- Met een klein team niet alle expertise intern 

- Een combinatie met drie jaargroepen 

- Analyse en evaluatie ongeplande zorg 

 

Kansen 

- Werken op leerlijnen 

- Samenwerking binnen de stichting 

- Combinatiegroepen 

- Groei in leerlingenaantal 

- Leerkrachten krijgen voldoende opleidingsmogelijkheden binnen de stichting 

- Diagnostische gesprekken leerling 

- Inzet werkdrukmiddelen 

 

Bedreigingen 

- Continuïteit bij uitval leerkracht(en) 

- Leerlingenaantal 

- Een combinatie met drie jaargroepen 

- Werkdruk 
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DQ Monpas – CDS Het Kompas 
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Analyse 

Er zijn twee klassen met een drie groepen combinatie. Dat is groep 3, 4, 5 en groep 6, 7, 8. De 

zorgzwaarte zit met name in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Er vallen veel leerlingen onder de 

basisondersteuning-plus. In groep 3, 4 en 5 zitten een aantal leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte. 

 

Conclusie 

De zorgzwaarte zit vooral in groep 6, 7 en 8. Verder zien we in groep 3, 4 en 5 veel leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte.  

 

Interventie 

Extra begeleiding van de onderwijsondersteuner wordt voornamelijk ingezet in groep 6, 7 en 8 op de 

hoofdvakken (rekenen, taal en spelling).  

Daarnaast wordt de onderwijsondersteuner ingezet in groep 3, 4 en 5 voor het taal / lezen / spelling 

in groep 3.  
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Vragenlijst WMK  
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in WMK team en WMK directie / ib. Er is een vragenlijst uitgezet voor 

alle leerkrachten van CDS Het Kompas 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 alle leerkrachten 

van CDS Het Kompas (zie bijlage 1). 

 

Analyse 

Sterke punten 

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

wie) ik hulp kan krijgen).  

 

Verbeterpunten 

- Ik ben in staat om de ondersteuning voor een leerling voldoende planmatig en gestructureerd uit te 

voeren. 

Toelichting: Leerkrachten vinden van zichzelf dat ze dit beter kunnen doen.  Geven aan dat er in het 

verleden niet altijd voldoende tijd was om ondersteuning planmatig en gestructureerd uit te voeren 

zoals ze dat in gedachten hadden, maar met de inzet van de werkdrukmiddelen – inzet 

onderwijsondersteuner is dit inmiddels wel geregeld.    

 

- Ik ben in staat om een adequaat plan op te stellen voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. 

Toelichting: Leerkrachten geven aan dat ze hier wel de tijd voor moeten nemen en dat het 

uiteindelijk wel lukt. Indien nodig met ondersteuning van de intern begeleider. Ze zouden graag 

willen dat het vlotter en sneller kon. Daarom hebben ze zichzelf niet hoger beoordeeld.  

 

- Ik ben in staat om (samen met ib’er/orthopedagoog) een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 

Toelichting: Op dit moment scoren de leerkrachten zichzelf op dit onderdeel onvoldoende. Er zijn op 

dit moment geen leerlingen met een OPP op CBS Het Kompas. De score is in dat licht te begrijpen.  

 

Bespreekpunten 

- Ik beschik over voldoende organisatorische competenties om de deskundigheid goed uit te voeren.  

Toelichting: Geven aan dat dit niet onvoldoende zou moeten zijn, maar dat ze altijd ruimte zien voor 

verbetering in een twee of drie combinatiegroep.  

 

Conclusie 

Ontwikkelingsperspectief opstellen komt pas aan de orde als het noodzakelijk is. Leerkrachten die 

hier niet mee te maken hebben gehad, scoren dit onderdeel op onvoldoende – niet van toepassing 

zou passender zijn geweest.  

Leerkrachten geven aan dat ze wellicht te bescheiden zijn geweest met het invullen van de vragen. 

Als de leerkrachten vonden dat ze over deze vaardigheden beschikten gaven ze zichzelf geen hoge 

score.   
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Interventie 

- In de zorgvergadering de voortgang van de verbeterpunten bespreken.  

- Om de score te verifiëren nemen we eind januari de vragenlijst nogmaals af om deze te bespreken 

tijdens het focusoverleg.  

- Leerkrachten informeren over de PCO-N academie voor het volgen van individuele of teamscholing.  
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WMK Directie / ib 

Vragenlijst uitgezet in WMK. Deze is ingevuld door directeur en ib van CDS Het Kompas (zie bijlage 2). 

 

Analyse 

Sterke punten 

- Ouderbetrokkenheid; ouders zijn nauw betrokken bij de school en de zorg. 

- Zorgstructuur; de school heeft een effectieve zorgstructuur. 

- Inzicht in veiligheidsbeleving. 

- Team staat open voor feedback en vernieuwingen op gebied van zorg. 

- Vroegtijdig signalering. 

 

Verbeterpunten 

- Zorgstructuur; ongeplande zorg + evaluatie 

- Analysevaardigheden 

- Borgen van gemaakte afspraken 

- Evaluatie effectiviteit ingezette zorgmiddelen.  

 

Conclusie 

De zorgcyclus is aangepast en werkt op hoofdlijnen van de geplande zorg goed. We merken dat de 

wijze waarop we analyseren aandacht nodig heeft om de juiste onderwijsbehoefte voor een leerling 

te bepalen. We willen ons meer richten op ons eigen handelen / leerkrachtgedrag. We willen de 

afstemming beter wegzetten in de weekplanning door hierin ongeplande zorg op te nemen. 

Daarnaast willen wij de effectiviteit van de ingezette zorgmiddelen evalueren. 

 

Interventie 

- Na het afronden van het schoolondersteuningsprofiel wordt deze voorgelegd aan het team en MR 

voor instemming.  

- In de zorgvergadering bespreken we de wijze van analyseren / leerkrachtgedrag. 

- In de zorgvergadering evalueren we de ingezette zorgmiddelen.  

- Vragenlijst algemene ondersteuningsdeskundigheid jaarlijks afnemen bij de leerkrachten. 
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Voorzieningen en Onderwijsondersteuningstructuur 

 

Voorzieningen 

- Modern schoolgebouw 

- Ruim en groen schoolplein 

- Schooltuin 

- 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 

- Ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met dyslexie 

- Schoolbibliotheek 

- Speellokaal 

- Buurtgebouw / extra ruimte 

 

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:  

- Dalton coördinator  

- Dalton directeur 

- Gecertificeerde Dalton leerkrachten 

- Contactpersoon 

- Leesspecialist 

- Begaafdheidspecialist 

- Begaafdheidspecialist senior 

- Gecertificeerde leerkrachten basis Engelse taal 

- Gecertificeerde leerkrachten kanjertraining  

- Specialist Jonge Kind  

- Geef me de vijf  

- Anti-pestcoördinator 

- Onderwijsondersteuner 

 

Gecertificeerde expertise binnen de school/stichting:  

- Interne begeleiding  

- Ambulante begeleiding  

- Schrijfspecialist  

- Orthopedagoog  

- Orthopedagoog gespecialiseerd op gebied van hoogbegaafdheid  
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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. Uitslagen WMK PO - SOP Team  
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Bijlage 2. Uitslagen WMK PO - SOP directie  
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