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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. 

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 



Schoolondersteuningsprofiel – Hoogengraven – 2022/2023 

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.  
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Gegevens 

Schoolgegevens 

School Chr Bs Hoogengraven 

Adres Coevorderweg 20 

Postcode 7737PG 

Plaats STEGEREN 

Telefoonnummer 0529-457570 

Directie Harry Muskee 

E-mail directie@hoogengraven.nl 

Intern belegeider Ellenoor Mars – Hernie Baarslag 

E-mail Ellenoor.mars@hoogengraven.nl 

Website www.hoogengraven.nl 
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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.  

 

STERKE KANTEN SCHOOL  

-kleine school: overzicht, gezien worden, leerlingen worden gezien, korte lijnen tussen groep en zorg.  

-Daltonschool: nadruk op zelfstandigheid, gepersonaliseerd leren, samenwerken/van elkaar leren, 

verantwoordelijkheid binnen grenzen.  

-Ervaring met NT2 leerlingen (arbeidsmigranten).  

- Omgeving: rust, ruimte, groen, veiligheid en een veilig pedagogisch klimaat.  

- Inzet Woudschool, kinderen leren op verschillende wijzen.  

 

ZWAKKE KANTEN SCHOOL  

-kleine school: sommige groepen zijn erg klein waardoor er weinig keuze voor de kinderen is.  

-Omgeving: moeizamer contact met voorzieningen als sport/bibliotheek etc.  

KANSEN SCHOOL  

-Uitbreiden passen onderwijs door de ruimte, structuur. Werken op leerlingniveau.  

 

BEDREIGINGEN SCHOOL  

-te kleine groepen.  

-Ligging (de buurtschap heeft geen kern). 

 

Ambities  

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

(doelen) vormen de focus voor ons handelen:  

1. Effectiviteit: Personaliserend leren vergroten van rekenen, naar spelling en taal. Zelfstandigheid 

binnen het de keuzes en doelen van de kinderen vergroten.  

2. Reflecteren op handelen: leerkracht en leerling.  

3. Uitbreiding en verdieping van het procesgericht handelen.  

Wij willen deze ambities de komende 4 jaar, per jaar op de jaarvergadering evalueren. Daarnaast zijn 

deze ambities opgedeeld in een aantal kleinere doelen die ook in delen geëvalueerd worden.  
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Ons onderwijsconcept  

Op onze school geven wij onderwijs vanuit de Dalton principes van zelfstandigheid, samenwerken en 

vrijheid (in gebondenheid).  

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem waarbij de meeste groepen bestaan uit 

2 of 3 leerjaren. De taakbrief is een belangrijk onderdeel van de weektaak van de leerling waarbij 

aandacht is voor zowel de cognitieve activiteiten als wel voor expressieve activiteiten. Daarnaast biedt 

de taakbrief de mogelijkheid om het gepersonaliseerd leren vorm te gaan geven.  

Binnen de groep geven wij gedifferentieerd les waarbij de basisgroep de zn. middenmoot is, 50% van 

de leerlingen volgens de principes van OPO (opbrengstgericht passend onderwijs). 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 aan leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement. De extra  

ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er(s) 

kan er hulp of expertise van buitenaf ingezet worden. Dit laatste gaat in samenspraak met het 

samenwerkingsverband.  

 

Parels van Hoogengraven  

Ten aan zien van de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen zijn we het meest trots op:  

1. Veilig pedagogisch klimaat  

2. Groepsdoorbrekend werken.  

3. Leerstof sluit bij de leerling aan binnen de grenzen van de wet.  

4 Kernwaarden Dalton: samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.  

Voorzieningen  

-Ruimte in en om de school.  

-Gekwalificeerd personeel.  

-up to date bibliotheek i.s.m. de openbare bibliotheek (dBos).  

-Samenwerkingsverband: korte lijnen bij hulpvraag.  

-Samenwerkingsafspraken tussen de scholen binnen Floreant.  

 

Specifieke expertise personeel  

-Intern Begeleider  

-Daltoncoördinator  

-Leesspecialist  

-(hoog) begaafdheidsspecialist.  

-Vakleerkracht muziek  

-Vakleerkracht Gym  

-Cultuur coördinator.  
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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  

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 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.  
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Zorgzwaarte berekend per groep aan de hand van DQ 

Groep 1-2 – 6 leerlingen 

 

Groep 3-4-5 - 8 leerlingen 

 

Groep 6-8 – 9 leerlingen 
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Arrangementen 

Begeleiding  

Voor de kinderen vanaf groep 2 t/m groep 4, die binnen de risicogroep vallen voor het ontwikkelen van 
leesproblemen, wordt het programma BOUW! aangeboden.  

Voor specifieke hulpvragen en expertise wordt advies en begeleiding ingewonnen bij Centraal 
Nederland. Een vaste leerlingbegeleider komt op aanvraag op school voor overleg met intern 
begeleider, observatie, besprekingen samen met ouders en school.  

Buiten deze expertise en samenwerking om is het ook mogelijk om het CAT vanuit 
Samenwerkingsverband 'Veld, vaart en Vecht’ advies te vragen.  

Planmatig werken  

Zowel het welbevinden als de ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd. Voor de vier 
hoofdgebieden zijn onderwijsplannen en groepsoverzichten opgesteld. Deze overzichten vormen de 
basis voor het werken binnen de verschillende groepen en worden twee keer per jaar tijdens een 
schoolbespreking teambreed geanalyseerd. Tijdens de schoolbespreking gaat de meeste aandacht 
naar de resultaten schoolbreed. De middenmoot wordt in kaart gebracht en aan de hand van deze 
gegevens wordt er gekeken naar het onderwijs binnen de groepen. Door samen te praten over 
ervaringen, werkwijze en expertise wordt geprobeerd het onderwijs binnen de school zo optimaal 
mogelijk in te richten.  

Ongeveer elke acht weken vindt er een groepsbespreking plaats tussen de leerkrachten en de intern 
begeleider.  

Twee keer per jaar staan er toetsweken gepland. De opbrengsten van onder andere deze toetsen 
worden geanalyseerd,waardoor een volgende schoolperiode gewerkt kan worden op leerlingniveau.  

Dalton  

Dalton is een pedagogische visie die vanuit haar kernwaarden bij de kinderen competenties ontwikkelt 
rond verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflecteren. Het 
daltononderwijs heeft als doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met 
betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en 
competenties van kinderen. Binnen ons onderwijs streven wij ernaar dat kinderen worden uitgedaagd 
het beste uit zichzelf te halen. Er is ruimte voor brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei 
in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Met ons daltononderwijs willen wij onze kinderen 
leren te functioneren in een complexe samenleving door vanuit een nieuwsgierige en open houding, 
ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.  

dBos  

dBos (de bibliotheek op school) is een educatieve aanpak dat zich richt op leesbevordering, 
taalontwikkeling en mediawijsheid. Inhoudelijk wordt het project vormgegeven in samenwerking met 
de openbare bibliotheek Ommen. Het project heeft als doel het leesplezier, de woordenschat, het 
technisch en begrijpend lezen te bevorderen waardoor de leerlingen zich ook op andere 
vormingsgebieden beter ontwikkelen.  

Varia-klas 

Leerlingen uit groep 7/8 waarbij ‘het leren door te doen’ wenselijk is, naast het reguliere aanbod op de 
school bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Variagroep van Floreant. 
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In de Variagroep gaan de leerlingen een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan 
de slag met praktische opdrachten. Door middel van spelvormen, instructies en praktijkbezoeken 
wordt vorm gegeven aan de doe-activiteiten (bv. schilderen, houtbewerken, metaal bewerken, koken) 
om zo te komen tot leren. 
Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde 
toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar via school. 

Plusklas (bovenschools)  

Floreant biedt zogeheten ‘pluskinderen’ de kans om elke week en/of om de week, een dagdeel de 
plusklas te bezoeken. Op dit moment is er een plusklas ingericht in Dalfsen en Ommen voor de 
groepen 3-4, 5-6 en 7-8. De plusklas heeft niet alleen een onderwijsinhoudelijk doel door de leerstof te 
verdiepen en verbreden, maar biedt de betreffende leerlingen ook de mogelijkheid zich sociaal te 
ontwikkelen door samen te werken met kinderen van hetzelfde niveau die ze niet of nauwelijks 
tegenkomen in hun eigen groep. 

NT2 kinderen 

Bij leerlingen die in groep 1-2 binnenkomen en geen Nederlands als moedertaal hebben of de 
moedertaal nog niet spreken (ervaring is vooral met kinderen van arbeidsmigranten) wordt de talige 
omgeving extra gestimuleerd. Doel is om de leerling zo spoedig mogelijk de zelfredzaamheid te 
stimuleren in schoolsituaties en daar buiten. Er worden veel extra taalactiviteiten aangeboden waarbij 
ook gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers met onderwijsachtergrond. Er is op Hoogengraven een 
grote acceptatie door andere leerlingen en leerlingen gaan gemakkelijk een relatie aan in spel en 
werken. 
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