
C)

U
o

-Ð

,Q lgtoep. nl

Sch ool onde rste u n i n gs p rofi e I

10j<200 OBS De Arjen Roelofsskoalle



)¡

lnhoudsopgave

lnhoud

Toelichting

DEEL ¡ INVENTARISATIE............

1 Typering van de school

2 Kwaliteit basisondersteuning

3 Basisondersteuning ...............

4 Vervolgbasisondersteuning

5 Deskundigheidvoorondersteuning

6 Ondersteuningsvoorzieningen

7 Voorzieningen in de fysieke omgeving

I Samenwerkende ketenpartners...............

9 Materialen in de k|as...........

10 Grenzen van de zotg ..........

11 Kengetallen

Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning

Bijlage Scores deskund igheid voor ondersteuning .............

Bijlage Scores o ndersteuningsvoorzieni ngen

Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving

Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners

Bijlage Scores Materialen

Bijlage Scores Grenzen van de 2or9...........

DEEL II ANALYSE EN BELEID

1. Basisondersteuning

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het SWV)

3. Ondersteuningsvoorzieningen

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving

5. Samenwerkende ketenpartners ..............

6. Materialen in de k|as...........

7. Grenzen van de zotg .........,

Eventuele opmerkingen ...............

DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

..3

..6

..7

..8

..9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2



t¡

Toelichting

Met dit schoolondersteuningsprofielwillen wij in beeld brengen welke (extra)ondersteuning wij onze
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze
schoolte verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons ondenivijs duidelijk. Het profiel
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons
schoolplan. De ouders van onze schoolworden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en
getoetst.

DEEL I INVENTARISATIE

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
. een korte typering van onze school
. de kwaliteit van onze basisondersteuning
. de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt
. de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden
o de voorzieningen in de fysieke omgeving
¡ de samenwerkende ketenpartners
. belangrijke kengetallen van onze school.
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht.

Een korte typering van onze school

Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onden¡vijsbehoeften.

De kwaliteit van onze basisondersteuning

Dagelijks geven onze leraren ondenvijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
ondenrvijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het ondenruijs
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:

Onderwijs:
a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
c. Het personeelwerkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de

ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d. Het personeelwerkt met effectieve methoden en aanpakken
e. Het personeelwerkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties
Begeleiding:
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning
Beleid:
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg
b. De school heeft haar onderuvijszorgprofiel vastgesteld
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo
nodig aan
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Organisatie:
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur
b. De school heeft een effectief zorgteam
Resultaten

ln hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld.

Beschikbare deskundigheid voor ondersteuni ng

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als schoolzelf in huis
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur
of van buiten (externe deskundigheid). ln hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid
in beeld.

Ondersteuni ngsvoorzieni ngen

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. ln hoofdstuk 6 brengen wij deze
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen.

Voorzieningen in de fysieke omgeving

ln hoofdstuk laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de
kwaliteit daarvan is.

Samenwerkende ketenpartners

Hoofdstuk I geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Materialen in de klas

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen
en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderuvijsbehoeften te
ondersteunen.

Grenzen van de zorg

Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.

Belangrijke kengetallen

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze
met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.
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DEEL ¡I ANALYSE EN BELEID

lnhoud van de analyse

ln het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en
leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen
geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de
toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel ll van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven
en vastgelegd.

De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3)
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen:

Beetdvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen,
wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van
het samenwerkingsverband en/of bestuur?
Oordeelsvorming:wal vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie,
doelstellingen?
Besluitvorming: wal gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode
oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra
professionalisering nodig acht.

Vervolgstappen

We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan.

Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden
voor extra ondersteuning op onze school.

DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en
ondertekening zien.
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1 Typering van de school
ln ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben.

De Arien Roelofsskoalle is een kleine dorpsschool met ongeveer 40 leerlingen. De leerlingen ziin van
huis uit overwegend Friestalig en zün aTkomstig uít Hijum of omliggende dorpen. Er wordt gewerkt in

combinatiegroepen met drie níyeaus. Vanwege het kleinschaliEe karakter wordt er soms buiten de regio
bewust gekozen voor deze school. Veel ouders hebben een agrarische acbtergrond, het
opleidingsniveriu van de ouders Ís dÍvers. De opbrengsten van de school zijn op dit moment $/eer op
inspectieniveau, dus voldoende.
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2 Kwaliteit basisondersteuning

Ondäwiis

Of}dereteûnang

BÊls¡d

0rgan¡satie

Resultaten

Gra¡d TgtÐl

Kleürlegenda

pedaqryisch handelen

Afst€Nnmiûg

Opbrengslger¡gr1 creûen

Planilät¡g tvÊrken

S€*türidigfletd

üdïlÊ ÕßdðrBÞuning

Õnhvû{lç3l¡}gsperspediewfl {OPP}

Ðrrcrdrasht

0udre

õel€¡d [eerl¡ngËn¿org

EvãNuatie leerlingen¿org

Organbüle van de ondersierFÌ¡ng

Qrldeßbunhgsleðnl*

R€sulld¡en

l0lü00 OBS De Àrien Roelofsskoalle
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Gemiddelde alle scholen

3,2
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3,1

3,2

3,1

3,1
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2,8

3,0

3,0 3,3

4t0,0

ln deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. ln de
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal.

I



3 Basisondersteuning

l0KZ00 OB5 De Àrien Roelofsskoalle
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Lerden zorg'en voor sc$ vÊilig en ondersleunGnd kÈmaal

ge scñool voerl een ad¡efvElúgfß¡dsbçleid

l-çr¿r6n ¡lemmen de l€€rsþf en dÊ msleríalen af op verÉcfiilen

Leraren stemmÉn de ondÊrfltslijd aÍop ìrÊrsËh¡llen

Leracn sþmmcn instrud¡ê Ên vêrwçrling af og veßchigen

Lerdren we*en metdodg¿nde þ€tfiæn

Oe scüoo! heef amb¡liÊrjze nomen voû le berelksn rÊs"dl,aten

De sctloa¡ lFüruitl een salnenhr¡gÉr¡{t le€r¡ngvdgtysleem

Oe r('roo¡ ffalyieert *r/SemalB{ü de resullalen v¡n l*elinq€fl

Lerâren gerren eflÊclie{e ¡nifruslie

Lfraren ga¡n þ¡ M¡ngen ondeæteorÍngsbeboefrEfi na

LBrarËn signalefen l¡tùeg¡iiliq onderelBunirtgEbehoenÊn

L-er¿ren stelen groepcplårrÌen of -ov€r¿irtü€n op

Leraf€n voerên groepsdðnn€nt:ûrrÊrzichle¡r systÉanaü$ch uil

Groep3dünntrlr uçrdsl ¡angepst o,b-v toe¡sgege!çns, lbstrrratiÊs" evdu¡lies

Ler¿r¿n ¡f,n pêdagloqÍsch compe¡eü!

Leraren zÍ¡n d¡{t¡ct¡sch caopelFltt

Lertren ¿i¡n org¡nis¡lor¡sdl cûmpele{rt

LerårÊn ziin begole¡ün$rqmpelçrl

Lerar6n wË{ten cÐnfnu ail hel ìrÊrgrßtÊn van de31ffi¡digheid

De sdrool voed een ð{tequadt dysþrbbêfeid

Oe scûool voed eeü ådêqu¡¡t dyscabuliebel€id

Oe srhûo¡ voerl eÉn adsq[aat beþ¡d:.4.v- gE(taqBproblernçn

ÐÊ sctlool h€efl proüedr..FÞs vofr n¡edishe hildel¡ngçn

Se OFP-+n hebben Êefl vasla slrusfuur

Oe OPP-€Î zln a€lueel, eoncrêet en lrolledig

E. ie wãme ovÊrdracht vðIt voorsdloolJvorige sctmcl nar eþan schot*

Ef is rvame overdracht tlinnÊr¡ de school lwse* þcriar€tt

Ef is wdmÊ overdr¿rlÉ rcðü eigen schod naar udgenrtÉ sùhool

B€ scfiool gebruikl (þ ervarínq3de$&und¡gheit van or¡ders

De sdrool ¡rifomreerl ouders wÊr de o{}furiktefng van hun k¡ßd

Oe scùool belrekl ouders bi¡ hel op3þllen¡revalu€ren vän bel OPP

Oc sclrool hetrekl ouders bii de wafmË overdçachl
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Kleurlegendå:

! voorbeeH voo: anderen I op o,t¡u I enigvins mtwikteld ! in kindmhoenen

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de ¡ndicatoren. ln de rechterkolom staat het
percentage scholen met een bepaalde beoordeling.
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4 Vervolg basisondersteuning
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D€ scttool heefl een duide¡*e vi$e op d€ ondeßleüning van l€elingen

Be inte¡ne onüe¡slcunilgsprocedur€s z¡in v¿slgeþgd

gE sctlool zet ond€rcþúniuFrnaddflen ger¡chl ¡n

De sc'lool evalJeerl iaad¡Ís hel beþ¡T tÊr ondeßte{rn¡nq van þelÈlgen

üe sdtool {rErll ¡an nel vêrbBleren vðr de ba3¡sonder8leuring

Ðe 5úor¡ gaal Iôð¡fts n¡ of dÉ ondersleunirqsmiddeþÍ goed zft irlgeed

ûe io0enre begeleifñg ia goed loegerusl

Ðê sdrool heetl de t¡ken úF hetqeb¡ed urn ryldersteuniry duile¡¡{ beleqd

Ðe andercûeüning in de schod k go€d georqäÌtsee.d ¡n de praHi&

8e {ðkefi v¿n hÊl ondef'leuningele¡m ei¡r duiddät

Hel onderstÉr¡r¡ngsleam b€rÊill dÞ vêlwijzing n¡ri¡r een andere gchool voü

Hel s¡Éersþufingsieam orgaft¡s€€ft sìele ondeßleun¡ng ¡n de scñoo¡

Be sdmol írfome€rl oud€rE over dÊ oûdef3leunilgsrliogelí¡ûêden

Oe rB*uËÐÞn l¡qgen op ofbsïEn het nat Êau van yerq8l¡¡kùare sc,}olen

De sdmol fürljlÊerl ambifiÊuue doden ¡n de OPF-en en b€{eikl de*e

Be sd¡ool verildsroordl dç b€rEftlÊ rEsilllalen

c
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l(leürlegends:

I worbeeHvooranderen le*igsainsonlwitfieH
I oporde | íntinderschoenen

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. ln de rechterkolom staat
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.
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5 Deskundigheid voorondersteuning

l0lø00 OBS 0e Arjen Roelofsskoalle Gemiddelde alle scholen

B¡nner scftool Bin¡en bestuur &iaten bestuur

8¡nnen de
shml

binræÍ hel
bdshrür

Orthopedagiogi€

I SchoolFnaatschappeli¡f ur€rl(

Rern€dia¡ teacä¡ng

Speltñerq ac/€rgloürerapielBrs¡ûûÍBrqris

Lo0oped¡e
gyrlexael t¡al-, þcr-, rprsaßproblßmco
Dl¡3calclll¡cl re*encr¡-, {r¡!*undeproble.n-
FaålônqilreductiE
Sociôþ vañrdighedGn {SOVA&a¡n¡ngl
l,lobrisc¡re bÉperldnoenj rlroüori*che fð.,

Vrr*tâ¡xlclijk€ beperldngçn

G"drrgrproÞþme¡t {gçùrgprpçcífl l¡stl
TimÊ out begùlÊid¡ng

Hùi¡€liÈ $err,çldfAnK
V€ftroür¡wnszûXetÌ

Âuditilve kFcr*ing¡eo
V¡5u€þ bepedringen

ADHt)¡ecrlingÊn
Aill¡srDe IPDD, P!N)_ïOs. Asperq|cr, AS..
Hoûgù€gf,¡fdlE-l
JongÊ ris¡colËërling€.1

Vl,€

taTz

Sclþolprycholûg¡e¡GZ prychof ogic
Jeugdplyrhistf¡c
Je{gdzorg

I

Viå de sndBrw¡þgroçp hEùfoen vrii r¡çl rn€{el¡¡lüeden-

Kfeuraegendå:

I ftwalftertgieborgd lnaartewedenheíd lnietnadG'/rsdenheíd {úetbeschik¡aar

ln deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. ln de drie kolommen rechts staat het
percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan.

p
0þ-t
o4

c

E(¡

oÞp
q

ú
c

3T¡O4¡tt

;B9gka9gã5ÊEg$EEHgÊ-g8eÊ-g8sÊ
õsldõ=>dõ8gÊ88Ê:88
6çgõ699õ6'ê,.ç,ä'EEÉË'EE.t t ¡.r t I

f,
trir
I.
liT
l¡

I

I

I

T

rIF
fi i

-
IIiIIIIIIIin
I¡ iI;fIII¡IIIIIt:I
-ræ*

IIiIi i

f,¡ iI:IiIfI: ir¡r; lIirr
I:i
l' iII
¡i:
!iiIIIIIIIiIi iI:
lil
| ì i¡orç

?

I
I
I

I
:
t
t

T
Iti

11



q
6 Ondersteuningsvoorzieningen

tOKlOO OBS De Arjen Roefdsßkoalle f¡emiddelde alle scholen
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GroepfÈrl æer mæ¡l¡jk lerende h¡nderen
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Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien
hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving

101Ø00 OBt De Arien Roeldsgkoalle fremiddelde alle scholen

E
l¡ccEEã889.8oq>&sE:ã
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t
Voor¿¡6$¡ngÊrt iß de fysieke

orngevi¡f

lnvslartÊloile{&n}

Voor¡iFningren roor doversletlünor€nde leerlingen

Voor¿¡ËninûÊn voor Þlinde¡tþsht¿¡etxle iBerlangÊn

GesprEßrri¡inte(!Ì

ïherap¡eruüilt€lrl

Vcrrorginqrruirrtqsl

T¡mÈ süt rüimlelrl

I
I

:5û96

I
I

I
I
I

Kle$r[Ègenda

I kwaElell geb0rgd

f naar levredentreid

! niel naa levredenheil

níel bes¿*rikbâar

Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.
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8 Samenwerkende ketenpartners

1û1(200 OB5 De Árjen Roelofsskoalle Gemiddelde alle ¡cholen
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Afdel¡ng leerpl¡cht gemeenle

Irlii¡k- enJof gebiedsteamå

{ School} mastsciapp€lijk werk

Êevalidåt¡e

çeestel¡ike gerondh€id3¿ûrg

GGD'.'GZ

Jeugdzorg

P0l¡tie

1'lr¡ikorgani$åtiÈs

voorzlen¡ng€n voor vooßc¡ræl3e educatie {l(DVIPSZ}

Seholen vtar PO

Scholen vÕor V0

schûlen vçor sÞec¡¡al ondÈrw¡j3, clu*ter { en 2

schÕlen ',ùcr speciûñl onderwlis, clustër 3

$chclen vaor 3pêciflsl onalerwijs. clust3r 4

Schol€n voar spÊc¡aal ¡åsi*Õndenn¡js

:
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Ëar'}len$erkçfl ds kelefl gådn€rg
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Kleurl€gendõ

I skuctureel ëß inlensiels¿llreB I ìncide¡tee¡ en sF rfrsðp E:rnen

lregetmaligsamen rnelderepartnå¡{sl¡iels¡Hen

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief
de samenwerk¡ng is.
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I Materialen in de klas

Orlhodidtctítch m.leriâal hål{ezen

Orthodidsrt¡rch måteri6ål refênsnlwiskunde

5peçil-:t ¡dnbodtrnstlfialen yoor merr- en hoogñegilãfden

¡nz€t *pecíñeBe coalrplrterprogrãnm¡'t

sctæruer3, 3&pgenpl€nnçn voor le€rl¡ngen d¡e *ln¡ctuur nodig
hcbben

Coricenùâtiem¡ddûlen if¡ de *19* {oÕrtåOpen, rt¡tt€Ðfel*en ê.d"}

R¡llgleidirrg *t de lrlû*

Exlfû f{am¡l¡e ¡n de grocp

OnderBleurlang van de leraren door asri¡tentÈr (meer harrdcnl

Extfl atndåcht doo.- inzet van (collÉga-lþraren

Syrtcem vnn coaching dÕor bÊrl¡ngeû

1ûlø00 OBS De Arjen RoelofsskoôUe Gemiddelde alle scholen

Mdledalen eil voorzienir¡gen ir] de
klæ

6Ë

ð
E
PEEO¡rh¡-õ
frg

d

ß
E
Ëg
Ez

F
{t

4t

E
ü
d

z

,:é

þ
os

ã-E4
t

I
II
r
[i i5û?È

Kieürl€geoda:

| Sfijctureet en k$rat¡ûÉil gebsrgd I Ad hoc ¡n q€,bru¡k

I Na¡rÞvr€denheÍt N¡elbesch¡kbaðr

Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke
kwaliteit de materialen hebben.
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1 0 Grenzen van de zorg

101í00 OBS De Â¡:ien Roefofsskoalle Gemiddelde alle ¡cholen

a,,teË OÊ qren:erì vãn Gûze ¿ûfq

Hel overschrijden yan dÊ mflximale grtept0rootte

Het äantal ¡eÈrl¡ngen n¡et erkã or:d€ffii¡sbeho€Ìten ín {tê graep

tle rnûgelijkleden, dðetundiËheid en ervår:ng v3n de l*räar

Oe åanwË¿ig€ deskund¡ghÉíd binnen þet t€åm

Þe magiel¡lkheden van sns gebo{rw en dG åanlvEzbe voorz¡err¡ngen

Dç mo6elijkieden van ons lanbqd ¿n de måteríolar!

De mate waarin de tÊÉrl¡Êg en lerâår erlÊm wtrdEn ondsrste{rtrd

Þç mate lyaðrin de århûol *sn terÍg\¡siaÊr¡ op de tlrilp en de rnËdË{refkirìg ¡ran de
o{derg
De mâte waar¡n dË ve¡l¡gheid van dÉ lÕerliilg, de medeleetlingÊn. hun oüdBrs en de
lf,raar kãn wordBn gewa¡rùorgd
D€ mate wflarirÌ de schoõl dÊ lÕffling dË bailûdìg{le medi:sche
Õnder$leuGinglverãsfg¡ng kãn b¡eden

De mâle w$âr¡n dÈ 3choû¡ l:el ontwikkç¡ingispår*pectief 'rãn dG l6et!ínq ¡€n
resli*Ëren
De mate wâarin iet filnctionerðn en hel gËdrãg 'ran de leerlin€ vccr de *choo¡
þanteerlrââr ui¡n

Þe mate waarin de leer¡¡ng een $¡erkh+uding *E mclivåti€ h€eft om ?icl te
oiltwikkelen

Als ldeine sËho6l met 45 læråinEen:q'Ê ilq erg f"Ii¡€Lsb¡dr

Kleilrlegenda

I t.-

Nee

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.

Ja
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I
t
I
I
I

:
T
T
I
t
t

I

-
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11 Kengetallen

t0lø00 OBS De årjen Roelofsskoôlle VerselijHngs€roeo

fûbål santtl Gemiddeld aanlãl
leerlingen SWY

137

leerl¡nqen sl¡l¡Y

Aåntf,l le€rlif}gefi op ãfgelopeß ttldstufi t oktoÞct

Aånt¡l ¡e€rlingên mel een gFP

Aantfll vÊrwi¡ringen sbo {TLVI in hÊt a&ËlopÉ'r tcltooliåar

Âan¡dl vÊrr¡riiringëil $O fÍLyl an hcl õtgelopen tchool¡{¡r

Árotal leerlingen mct dysÞx¡everldarinE

Âônlal leßrliÞgÊn met dyccalcúlíeverthing

Ä¿nl¡l le€rlirqen met åårig*toonde hoogbeg$fdh€¡r,

Âsntsl lhù¡rzit¡eflfongeoorloofd v€r¿üim6rs in hêt 3cño@ar

Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers van het

samenwerkingsverband.
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning

! 0K200 OBS De .Ârjen Rselofsskoalle

Bef€id !€erlingenzarg

x;
õclsr

oÞÐc

9õ

öEccöo

ù
¡¿
oaa

*so¡o
¡lt

{,
ü
fo

D€ 5c*oûl heefl ùeo duidëtñ(e ì/¡$ie op de onderslÊilflinq van leerling*n
Se inlÊm€ û$6erslçoníbgsproÊedsËs egn vaslgÊl€gd

úe scùrol ¿el on{l€{eleün¡rqamiddelen gerichl in

Ðe sdloo¡Ëvðhmert jaarl¡ik* llel bçl€id ler ondBrsteuning vãn ¡eelarEßn

Ëe sct¡oúl r./sr&t aaB þÉl verÞelersn'råñ de basieondersleün¡ng

De B{firûl gaôl iõõdiiks nð sf de ondërsleunírqsm¡ddeþn goed ¿itn tngezst

Leråren gãan hd leeíisgeft $nder3leuníngsb,ÊhoetÌeil na

Lerãren s¡gir¡¡lereB wæqitiil¡g on&rclÉuníngsbëfteeften
Leräen 3leHen grrÉp*Þlannen of -ffsr:içt{eß qp

L€raren v6€r€n gmep@lanneÍl-overzichlÊn syslÊmat¡sch üit

Groèpqdanne$ ïirrd€f} aãßgeFast r,Þ-v loÊtggegÞvens, o&sÊrv¡tiÉ$. evatu¿äeg

Leraren rlin pedag{rg¡ec¡ eorilpeiefl{
Lera'ren ziin dirtacäsrh cor¡pelenl
Leraæn uiir¡ organisalt¡iecil competefil
Leraren xi¡n begelëldingscoûp,etenl

Lëraren rvE{f,en ff{rt{nu åil¡ hËl v€rgrqlen vaJ¡ dæhr¡îd¡gfi€id
tq sdlool 'Joert een åd€quÃ¡t drsleriebe[t¡d
Ee sdrool uoert een ãd€q¡¡¡al dysealflrliebeþid
Oe sc*ool voerl eËû ad€quaat bcleid l.ð,rr, get¡q$probler¡Ìen
Be sclrool h€efl prûcsdines vsõ med¡shÉ hãûde¡¡Ìrgen
D€ OPF-€'ì hebhen aã[ r¡sle slrucluur
&e 6PP-€n zijn ðcluÉel. crncreet eß vol¡edig

Er ¡$ !x3me r?€rdrùcht van voor*Ëhoûl¡vorige scTrssl ffãtr eigen schod
Er is rrraame ùverdracht bißn€n de echool tl¡s. en ¡eeúarefi

Er ¡s rrrsme ûverdrac:lt rrðn etgeß gçhod nãår\rrÉgÊnde gcl¡oo¡

ûç sdlûol geùruikt de Ëtfaring€dÊskundigl¡eid l'afl Èuder$

te school ¡Í¡loÍrneer! oudeß üter de tnhrjihfteFng vãn hun k¡nd

Oe scfiool betreld oudere b¡j hei opslçlþn¡evalutrËn t/an hel OPF

0ç Ècllool bËtre*l ouderç þ¡i dË wûrme oveKlrachl

Lsra{erì ¡orgen voff €€n ve,ilig Ëß ûnd{dsteußend iE!ïaat
Oe sct¡ool i¡oÊrt ËeÞ ac!¡*f vedigúlü¡dÊbëüeíd

LêËren slÊmmerÌ de lßersÌol sn de mätreriahn ¡f rp uersc*if¡en

Lerãren slÊmmeÍ de ond€ryr¡is¡ijd af rp versth¡lbn
Leraren slÈmmÈ{¡ ¡ns{rucl¡e €n ve$rarklng .rf qg {elesh¡llen

Ler¿rÊn rqerlæn ¡nÉl dotrgãtrde lÈed¡inçn

Ds sdlool h€rfl ¡nnb¡tiÉu¿e nûrtren voor le bere¡ken reåullaten

De ¡dlool g€ùru¡ki *en sfflrenhaßg€.nd lÊêdingvolgsysleerì

ne srhool æalys€ert systemiliscù de fesultõlen v¿n lËerlingen

Ler¿,ren g€fen Õfeclie,lÈ iBstil€tie
te ¡ntsmç b€qëleiting ì$ gioed lÐegeru$l

Oe $s'}ool læfl de la¡(€¡¡ op hel gieb¡ed vãn oûdersteunirg duadeliik belegd

Þ€ oßderste{¡n¡ng ín de echÐ6i is güed gcorgônieeerd in de lratlÐk
O€ taken edn het onderstÊilflìng$t€am ¿¡in du¡delrit

Hel onderåieün¡ngsleårTl b€fBidl de veñvijeing nãar €en andÊre schoo! vror
Het ondersleul}ìngsleam organise€rl snelle ondersteun¡ng ¡n de sehool

De sçfiool ,Btormeerl Õuders oyer ds mdersleuningemùqeli¡kheden

Ëe re3ufraìen lbgen op of boven het ßiveau van vergeliikbare scl¡oleî
Ds sclrool fsrm$çerl ambilieuze doe¡en m de OPP-Êí| en bereikl de¡e
De eeTrool yerånlvroordl de bÉreíkle resilllâlefl

Eva¡uðlÞ
leerlingenzorg

Fl.än'llalig werkçn

t€çkilrldighe¡d

Uchle €ßderEleuning

C|n¡N¡*lrel,1g*peßpeclt
€ven {..

Õ$erdrachl

OuderE

pedagÐg¡sch hande¡str

Afs{+mùìing

{.rpbrengslger¡c¡I
$¡efken

orqåntsãlie van de
0ndel3leuniDg

tndeßt€unirgslerilB

Resullalen
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Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning

B¡llnen $thool Einnen bc¡fuur &l¡len bcsfuür

!ggeÊs
oX6-oE5-oã5=ðr!ðoÕ:ÈdäèçF
=ËÕ6:ÊPgã=ûd.8õÈe3gãgãgã€åEE=åE:EË,EtE

-õsþdõs¡dùeÈE8cËÉ89:EË9*õEgÉEEg.ÉEEEÊcÉ!ÊcÉ9Ecc

OrfhopGdagogie

{ Schoolþnr¿tscltppf lük *'€r*

Rsrnedtul teac't¡og

SpelFlFrry,eJergctfi erryaG¡fysiothÊråpie

LoÐopedie

Dy3lex¡el indl-, leei-, sprüahroblern€n

Êyrcåfculiet fc*¿¡en-, ür¡ltund€probþûen

Fmtangs{redúct¡e

Sociel€ vîsrdíghcden {SOVA-trâ¡n¡rq)

¡loþr¡3clle beperhíngênl mctorische remed¡d têach¡rg

Ver3tfl r¡dcliiÌs bÊperk¡ngËn

GedrrgsprobþÍ¡€n {gGdragFspscisl¡tt}

T¡me ont begeleidirg

HuÍre{it gËlñreldlÁllK

Vçrfiowvenfmlt€n

Á'udit¡eve bepeIt¡ngFn

V¡$rclc bcperk¡ng€n

ABHt}-lßGr¡angen

Artisme IPOD, Pl}O_ilOS, Asperger, À55,

Hcogtcgt¡fdheit

JoíglG ris¡coleerl¡r¡gen

lfue

ltï2
Schoolp$ycholog¡efGZ paychologÞ

Jeugdpayrh¡ttrþ

.teugd¿org
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen

Vsorzieninsen l0l(I00 OBS De Arjen Ro€lofsskoôlle

¡luirrrFrlúb*{r¡Ènl

HoogùGg¡afden lro€?(cnl
SchåÍêl-Jtæt{ro¿flenl

ilT-l groëdcnl

Strucfuurgroep{Êol

AÍtigroÉp(enl

T¡m6 or¡l groep{enl voor leerlingeri met tedrûgsprobþmcn

Groepfenl zêcr mæil¡¡* lGre¡¡de ¡¡nderEn

Groepfenl moeíl¡¡t lercndc ldndÈrçn

Grocp{enl lBer]tltgen mst intemrl¡lcrende gedrqsprob¡emçn

GroÊp{enl leerEngen mst exff,rnaliserÊndG gÞ&ågirproùlemen

oÞ3ervûl¡Êgrûcpl€nl

Cr¡sirûplanq groep(efl I
Hûterogerie sbÈgroep(enl
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving

Voorzienirgen in de fysieke omgeving l0KZfll OB$ 0e Arjen Roelofrckoalle

Gebqrr en nrimbr zijn rolstostwerxleli¡X

hvûlidûtÕ¡lst{þnl

Voorz¡eniDgFn voor doyelslechtfi orende leerFngen

VoordBn¡ngÊ¡r voor blir}dcrrhht iendÊ ¡ecrl¡ngcn

Gerpr6tlfl¡¡ntÊ{r}

fhcr¡p¡Énlir¡te(rl

Vcr.orgingsñ¡mt{31

I¡mêoûtruinb{rl

Fs
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners

Samenwerking keterpartners l0f{200 OBS Ðe Arjen Ro€lofsskoðlle

Aideling þerplicht gcmeeñt€

trtik- etfof ãeh¡.ìd¡tÊt,nt

{schooll maatrctilppeli¡k $eí(

Revslidstie

Ger*lalijte gezcndhû¡dü¿org

GGB'.'CZ

JeuOdærg

Politie

ttfúkorgsnitrtþB

Voortieû¡ngËn voor voor*cl¡ool¡e eú¡ctl¡e {KffiPsZ}

SchÕûen voor FO

SchslÊn Yûor ll$
Scho¡ell vûor rpÊc¡ail olldcrwit8, clüstcr { elì 2

ScholÉn voor rpec¡tül endÊrwiit, clutter 3

$cholen voor rpcciûtl ondsrw¡is, cluster 4

Scho¡en T0oÍ rpeciaal barironderrÍj*

tf

tl

aç
oõ
8ã
ão
EË
.=ø
{

,f

E
t¡

G

.g
ú
Ë
õE
P

c
-oútr
Ù6

ÙcE¡ô:

{
{

{
,l

,f

,f
.l

(

6
{¡
Ê
ú
õ"8o9
NÈ

€s
tû

,l
t'
(
,f

23



a
Bijlage Scores Materialen

llaterialen l0Kf00 OB5 lþ Arjen Ro€lof¡*odlle

Orlhod¡d8ct¡sch mrisri{¡sl taal¡lGten

Orlñod¡drst¡ssh mriErir'l retene¡rlwistundÊ

SpecilTët ssr*odlmrfÊrlalen vsor mGer- ên ¡Eogùeg¡$den

¡fiz€t tptcifi!fte caJlpuFprogrrnmt'*

scltèmdrr stBpp€nplsnnËn vûor lEcrl¡r¡gún d¡c rtrlrc:îúr¡r Íadi¡ ñ,,

ConcGnffii¡Bnúddcl€n ín de i¡tt looú¡ppcn! st¡lhplEffien ed.t
ninulcidiry Ûl de klñr

Erf.û lbnnrtr hr de groeF

OndErõtenning vån dÈ lerûrcfr doorâæ¡rþnùÊn (llËr h¡ndarl

Exûa ¡¡ff¡Echt door ¡mGt v¡n {ooha-lþr¡ß'l
Syrtcenr yan cmching door lærl¡ngEn

Ë
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg

f¡renzg¡r 10K200 OBS De Arjen floelofs¡kcålle

HGt overrchriidên vûn de maximnlÊ groepsgroott€

Het flNnlal leerl¡ngen ;]¡et exka onderwijrbeh€éËcn in dú groep

D€ mogel¡ikficrlen, dÊs¡(undigheid €n ervôr¡rq e5n dc Þt5ar

tÞ õûrilyçzl¡c dËdrundighÉad b¡nn€n het Þsm

tle mogclijkheden van onr gebouw en de tanwÊzbe yo{tr¿¡en¡r{iett

IÞ mogclíkhrden van on3 ¡onbod är d€ maier¡tlen

flc mae wÐdrin de lecrl¡ng Ên lerw extem r¡o¡dcn ondÊtltÊùnd

Oe matc ffiarÍr de school tan terugtvallÊn op dÊ hülp et! dÊ mûdarcrldßg v,,

DE måfê lrç¡ôrftr de vÊil¡ghe¡d vrn d€ lc.rliÍg, de medslsrrl¡rrycr' iün or¡def,.

tlç mste t¡mârin de *chool de le€rl¡ng dE üGnodqtdc med¡?chÊ ondertþún¡n.-

f)Ê mflte rmarin dc achooa hct onlw¡kkelingope.spectid vin de leÊtling ¡*n ..

tÞ mútÉ vmafÍn het frrnclk osrçrl en het gËdfq vån de lEcr¡¡tq vtor de rcho..

Iþ rnûlÊ r!ûårin d€ ¡eerling een rerldr6rding en mot¡vôt¡e hËcfi om z¡ch te õ*

J6 ll€e
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DEEL II ANALYSE EN BELEID
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1. Basisondersteuning

Beeldvorming

Wat zien wij?

De kwaliteit van de basisondersteuning is op bijna alle terreinen op de Arjen
Roelofsskoalle voldoende tot goed.
Onvoldoende: veiligheidsbeleid, beleid op gedragsproblemen en beleid medisch
handelen zijn opvallend.

Wij zijn op de volgende punten een voorbeeld voor anderen

-We zorgen voor een veilig en ondersteunend leerklimaat;

-We werken continu aan het vergroten van deskundigheid;

-We betrekken ouders wel bij de warme overdracht.

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?
We zijn trots op onze school als het gaat over het bieden van een veilige,

geborgen omgeving. Onze schoolwerkt volgens de principes van De

Vreedzame School. Via deze methode willen we onze leerlingen opvoeden tot

zelfbewuste, weerbare burgers. We stemmen onze leerlijnen, instructie,

venrverking en onderuvijstijd af op verschillen. Het gebruik van de Snappet-tablet

bij Taal en Rekenen maakt het differentiëren in de verwerking eenvoudiger. We

kiezen er bewust voor de digitale methodes te blijven volgen, vanwege het

herhalingsaspect dat hierin structureel aangeboden wordt. Toch willen we ons

de komende jaren specifiek verbeteren op dit gebied als het gaat om leerlingen,

die hoogbegaafd zijn en leerlingen die dyscalculie hebben.

ln algemene zin willen we de talenten van onze leerlingen beter in beeld krijgen

en deze verder laten bloeien.

Waar het hoogbegaafde leerlingen betreft, gaat het echter om leerlingen met

een andere manier van denken. Ze hebben soms een wezenlijk andere aanpak

nodig. Om deze doelgroep te bedienen hebben we expertise van buiten nodig.

Verder is de kennis over dyscalculie binnen de school beperkt. Gelukkig is er

expertise binnen Onderwijsgroep Fier, maar we willen ten behoeve van een

beter signalering het kennisniveau binnen de school verhogen. Het gaat dan

niet alleen over de bekwaamheid van de lB'er, maar over alle leerkrachten

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

We gaan ons professionaliseren op het gebied van Meerbegaafdheid en

Dyscalculie;
-We gaan dmv het aanbieden van cultuur- en muziekeducatie bezig met

talentonderwijs;

27
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2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het
swv)

Beeldvorming

Wat zien wij?

De Arjen Roelofsskoalle is over het algemeen tevreden over de deskundigheid
voor ondersteuning. lntern, binnen het bestuur en binnen het
samenwerkingsverband zijn er voldoende mogelijkheden om leerlingen met een
specifieke ondersteuningsbehoefte te bedienen.

Er is geen aanbod voor dove of blinde leerlingen. Ook leerlingen die
gedragsproblemen hebben of veel ondersteuning nodig hebben op
psychiatrisch gebied, kunnen we vanwege de (3-klassen) combinatiegroepen
niet plaatsen.

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?

Met de komst van Passend Onderuvijs zien we een verzwaring van de taken van
de leerkracht. Met name de ondersteuning op het gebied van dyslexie en
dyscalculie vraagt extra kennis, vaardigheden en tijd van de leerkrachten. Over
dyslexie is meer kennis op de school aanwezig dan over dyscalculie. Op beide
terreinen willen we meer expertise in huis halen.

Kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van speltherapie/
ergotherapie of fysiotherapie veruvijzen we door naar aanbieder in de (naaste)
woonomgeving.

Voor kinderen met een (ernstige) visuele of auditieve beperking (blindheid of
doofheid) is er geen aanbod. Ook de ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking moeten hun ondersteu ningsbehoefte buiten het
samenwerkingsverband zoeken. Ons onderwijs is niet toegerust op kinderen
met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische aandoeningen.

Voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis is er soms wel en soms
geen aanbod binnen de school, de scholengroep of het
samenwerkingsverband. De mate waarin we kunnen ondersteunen is
afhankelijk van het lQ en de gedragsproblematiek. Op de Arjen Roelofsskoalle
is er geen ondersteuning/ expertise wanneer het externaliserend gedrag betreft
en de veiligheid van de groep en/of de leerkracht in het geding is. Voor kinderen
met AD(H)D oeldt dezelfde beoerkino.

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

We gaan door met het professionaliseren op het gebied van Meerbegaafdheid

en Dyscalulie.
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3. Ondersteuni ngsvoorzieni ngen

Beeldvorming

Wat zien wij?

Op De Arjen Roelofsskoalle zijn geen ondersteuningsvoorzieningen aanwezig
voor zover dit onderwijs betreft aan kleine, afzonderlijke groepen leerlingen.

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?
Binnen Ondenruijsgroep Fier wordt gewerkt aan een nieuw programma op

leerlingen die aan de onderkant en bovenkant uitvallen extra te bedienen (8+-

doeners en B+ -denkers). Op onze schoolzijn we op zoek naar een vorm van

onderwijs of een structuur waarin er voor de talenten van al onze leerlingen een

beter aanbod is. ln 2017-2018 hopen we hiervoor een aanbod te vinden

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

-We versterken ons talentonderuvijs.
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4.Voorzieningen in de fysieke omgeving

Beeldvorming

Wat zien wij?

De school heeft de volgende voorzieningen in de specifieke omgeving

-een invalidetoilet

-een gespreksruimte

Er zr¡n geen specifieke voorzieningen voor:

-dove/slechthorende leerlingen

-bli nde/slechtziende leerl ingen

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?

Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Op het moment dat er een
leerling is die gebruikt maakt van een rolstoel, zal de inrichting van de klas
aangepast moeten worden. Dilzal over het algemeen niet veel problemen
opleveren.

Als therapieruimte kan de gesprekskamer gebruikt worden. Dit is echter een
kleine kamer. Wanneer er fysieke oefeningen aan te pas komen, volstaat deze
ruimte niet.

De school heeft geen specifieke time-outruimte. Leerlingen die niet binnen de
groep kunnen functioneren, kunnen hun werk doen op de
ga ng/gemeenschapsruimte. De leerkracht blijft verantwoordel ijk voor het
toezicht.

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

-Op dit terrein ondernemen we geen specifieke actie
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5. Samenwerkende ketenpartners

Beeldvorming

Wat zien wij?

Er is goed en regelmatig overleg: bovenschools en met de ketenpartners:
leerplicht, bibliotheek, wijk-gebiedsteam, schoolmaatschappelijk werk (lZO),
GGD en de peuterspeelzaal.

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?

Op het gebied van de zorg is er goed overleg met de bovenschools lB'er. De
contacten binnen het ZorgAdviesTeam en het lntern Zorgoverleg met interne en
externe deskundigen wordt als waardevol ervaren. leder bekijkt vanuit zijn of
haar expertise naar datgene wat het beste is voor de leerling.

Ook over de samenwerking met andere PO- en VO-scholen zijn we tevreden.
Er is een warme overdracht van leerlingen die vanuit onze school doorstromen
naar een andere PO- of VO-school.

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

-Op dit terrein ondernemen we geen specifieke actie
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6. Materialen in de klas

Beeldvorming

Wat zien wii?

We zijn over het algemeen tevreden over de materialen in de klas

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?

Voor slechthorende/dove leerlingen is geen ringleiding aanwezig.

Er is geen systeem van coaching door leerlingen op het vlak van sociaal-
emotionele vaardigheden. Ook is er geen extra ondersteuning in de groepen.
We hebben op De Arjen Roelofsskoalle wel een Leesstimuleringsprogramma
ism de bibliotheek. ledere dag beginnen we met stillezen. Orthodidactisch
materiaal en concentratiemiddelen worden adhoc gebruikt. ln de kleuter- en
onderbouworoeo is behoefte aan |CT-voorzieninoen.

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

We willen de |CT-voorzieningen met name in de onder- en middenbouw

uitbreiden.
We willen de afgeschreven methode voor begrijpend lezen vervangen.
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7. Grenzen van de zorg

Beeldvorming

Wat zien wij?

De grenzen van de zorgen worden gedefinieerd aan de hand van de kennis en

vaardigheden van het team. Verder is de betrokkenheid en inzet van ouders
van groot belang om de kinderen tegemoet te komen. Ook de aanwezige,
ingezette bovenschoolse ondersteuning bepaalt of de school aan de
ondersteuningsbehoefte van een specifieke leerling kan voldoen.

Oordeelsvorming

Wat vinden wij?

Wanneer de groepsgrootte de 25 leerlingen passeert zal het moeilijker worden
om de aan specifieke ondersteuningsbehoeften te voldoen zonder externe
ondersteuning van een ondenrvijsassistent.
Wanneer er sprake is van externaliserend gedrag en de veiligheid van de groep

of leerkracht in gevaar komt, kan onze school, gezien de combinatiegroepen,l
niet tegemoet komen aan de zorgvraag. ln mindere mate speelt het lQ een rol.

Besluitvorming

Wat gaan wij

doen?

Bij de aanmelding blijven we alert op de ondersteuningsbehoefte van de

leerling: in welke mate kunnen we daaraan tegemoet komen?
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Eventuele opmerkingen

Als kleine school, met op teldatum 25 leerlingen, zijn wij in alle opzichten erg kwetsbaar

Samenvatting van de hoofdlijnen

Arj Roelofsskoa le IS school ier basisonderwij S met als slogan: wij laten deDe en een voor reg u

kinderen stralen'. Ze b edt goede zotg I n sam enwerkin met Onderw ijsgroep Fier en d rverse

ketenpa rtne rS De betrokke nheid van oud e rS bi de school en de bereidwill rghe id om thuis extra

inzet te willen plegen S be langrlJ k voor het wel slagen VA n het onderw ijsproces

Voor kinderen met externaliserende gedragsproblematiek, dove en blinde kinderen is er geen

gericht aanbod en expertise.
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voozien door de MR:

Datum l9- 5 -tl?

Plaats Hr'''.

Handtekening MR

En vastgesteld door het bestuur:

,,

-f-/Datum t3 7
Plaats

Handtekening MR

ßn^
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