
  Schoolondersteuningsprofiel CBS De Wingerd      Januari 2022 

 

     Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) CBS De Wingerd 
Met de invoering van de wet op het Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle 
kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale basisscholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken 
afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Basisschool CBS De Wingerd valt onder het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. 
Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling.  Op basis van het profiel wordt in 
algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een middel in de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt het 
schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn als het gaat om extra 
ondersteuningsmogelijkheden. Basisschool CBS De Wingerd is een basisschool in Twello. De school wordt bezocht door ongeveer 220 leerlingen.  
Wij zijn een open Christelijke school. Iedereen is welkom bij ons. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving 
bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit de bijbel, te vertellen en te bespreken.  
 
Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet om het beste uit mensen te halen. Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere 
teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. We maken hierbij ook gebruik van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, de school maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. 
We willen onze leerlingen cognitief, creatief, sociaal én emotioneel ontwikkelen.    
 

Missiestatement: “samen het beste uit jezelf halen”  
We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben 
ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school.   
Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie én inspiratie.   
Binnen de zorgroute op onze school zijn handelings- en opbrengstgericht werken het uitgangspunt. De onderwijsbehoeften en het planmatig werken staan daarbij centraal. We proberen zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Om de onderwijsplannen en de didactische overzichten zo goed mogelijk op te zetten, is het belangrijk dat de leerkracht de onderwijsleersituatie aan 
kan passen met behulp van voldoende gegevens van de leerling, de omgeving (de school en thuis) en vanuit reflectie op eigen leerkrachtgedrag.  
Op De Wingerd is sprake van een leerklimaat dat leren mogelijk maakt: ondersteuning en begeleiding. Leerlingen die dit nodig hebben, ontvangen een extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. De 
planning hiervan is terug te zien in de didactische overzichten, in de weekplanning en in de dagelijkse praktijk. We gaan hierbij uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen om passend onderwijs te 
geven. Op De Wingerd vinden we de samenwerking met ouders hierbij erg belangrijk. 
 
 
Op onze school is ieder kind welkom, indien het goed is voor het kind én voor de andere kinderen, de leerkracht van de groep en de teamleden. Bij iedere aanmelding doen we grondig onderzoek naar de 
aangemelde leerling voordat we tot inschrijving overgaan. Het voorstel wordt aan het team voorgelegd ter goedkeuring. Goedkeuring wordt verkregen bij meerderheid van stemmen (80%). Er zijn 
periodieke evaluaties, waarbij gekeken wordt of het kind nog op de goede plek zit, of dat wij de benodigde zorg nog kunnen waarborgen. 
 
Januari 2022, team cbs De Wingerd 
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Doelgroep Uitstroom-
bestemming 

Onderwijsbehoeften (aandacht en tijd) Extra ondersteuning  Deskundigheid Specifieke 
voorzieningen/gebouw 

Samenwerking 

▪ 4-12 jarigen 
▪ Zij komen vooral uit 

Twello. 
▪ Bij de meeste 

kinderen is 
Nederlands de 
thuistaal. 

▪ De meeste kinderen 
die onze school op 4-
jarige leeftijd 
binnenkomen 
hebben al een 
kinderdagverblijf of 
peuterspeelzaal 
bezocht. Hierdoor is 
er een goede basis 
gelegd voor de 
(taal)ontwikkeling 

▪ Onze ouderpopulatie 
is betrokken bij het 
schoolgebeuren. 
 

Op dit moment zijn er 
veel aanmeldingen voor 
de onderbouw van De 
Wingerd. We hebben 
enkele, homogene 
groepen. 

Op basis van de 
uitstroom-gegevens 
van 2020-2021 
stromen leerlingen als 
volgt uit: 
 
▪ VWO/Gymnasium: 

22% 
▪ Havo/VWO: 19% 
▪ Havo 6% 
▪ Havo/Mavo: 6 % 
▪ Mavo 25% 
▪ Vmbo bb/kb: 22% 
 
Onze schoolambitie 
en tevens ook de 
ambitie van de 
Stichting PCBO-
Voorst, is om 50% I en 
II scores te hebben op 
de Cito-toetsen:  
begrijpend lezen, 
technisch lezen, 
spelling en rekenen. 
Voor IV en V scores 
stellen we een 
ambitie van 30%.  
We willen graag 100% 
van de leerlingen 
uitstromen op het 1F 
niveau en 65% op het 
1S niveau. 
 
We bieden onze 
kinderen de meest 
passende 
vervolgopleiding. 

We bieden een veilige leeromgeving. We 
werken preventief aan een goed 
schoolklimaat en hebben een 
gedragsprotocol en KiVa-protocol.  
We bieden: 
▪ instructie aangepast op de behoefte 

van de leerling; 
▪ verwerking aangepast op de behoefte 

van de leerling; 
▪ werken met een eigen leerlijn (OPP); 
▪ Verrijkingsaanbod voor meer- en/of 

hoogbegaafde leerlingen in en buiten 
de groep; 

▪ Talentenworkshops; 
▪ Muzieklessen in samenwerking met 

Cadenza; 
▪ structuur; 
▪ een rustige leeromgeving; 
▪ ondersteuning op het gebied van 

werkhouding: motivatie, concentratie, 
taakgerichtheid; 

▪ ondersteuning in de sociale en  
emotionele ontwikkeling (SoVa); 

▪ ondersteuning op het gebied van 
spraak-/taal- problematiek. 

▪ een doorgaande lijn vanaf  de kleuters; 
 

Ontwikkelpunten voor verdere 
professionalisering: 

• werken met referentieniveaus. 

• Technisch lezen in de 
onderbouw 

• Executieve functies 

• Leren leren in de bovenbouw 

Op onze school hebben we 4 
onderwijsassistenten die de 
leerkrachten ondersteunen.  
Daarnaast hebben we een 
onderwijsassistente die de 
leerkracht ondersteunt bij drie 
leerlingen met een 
arrangement.  
We werken nauw samen met: 
▪ Het samenwerkingsverband 

IJssel-Berkel.  
▪ De schoolmaatschappelijk 

werker vanuit het CJG.  
▪ Logopedisten en 

fysiotherapie uit Twello 
We kunnen meer 
ondersteuning/begeleiding 
aanvragen vanuit de 
verschillende clusters: 
▪ Cluster 1: visuele 

beperkingen 
▪ Cluster 2: beperkingen in 

communicatie /spraaktaal 
▪ Cluster 3: verstandelijke 

en/of lichamelijke handicap 
of chronische ziekte 

▪ Cluster 4: psychiatrische of 
gedragsstoornissen 
 

Samen met het CJG bieden we 
ondersteuning in de opvoed- 
en thuissituatie. 
 
De NPO-gelden worden 
besteed aan extra uren 
leerkrachten , aanschaf 
materialen en het volgen van 
scholing.  

Deskundigheid in autisme, dyslexie, AD(H)D, 
auditieve beperking, epilepsie, werken met 
kinderen met het syndroom van Down is 
opgebouwd door ervaring. Ons team is 
deskundig in het bieden van een duidelijke 
structuur en voorspelbaarheid. De lessen zijn 
erg gestructureerd doordat ze op de EDI 
manier gegeven worden.  
Leerlingen worden hierdoor actiever, 
enthousiaster en meer betrokken.  

Leerkrachten stellen hoge verwachtingen, 
werken bewuster aan vertrouwen en hanteren 
duidelijke routines. Dit verhoogt allemaal de 
opbrengst van de lessen.  

Individuele expertise: 

•  Intern begeleider 

• Taalcoördinator 

• Rekencoördinator in opleiding  

• SoVa trainer (onder andere; Rots 
en Water én In je Sas) 

• Specialist Hoogbegaafdheid in 
opleiding 

• Beeldcoach 

• Anders kijken naar kinderen 

• Psychodiagnostisch medewerker 

• Theaterdocent 

• Onderbouwcoördinator met 
masterspecialisatie ‘het jonge kind’ 

• Specialist groepsdynamica in 
opleiding 

• Leerkrachten met  
gymbevoegdheid 

 
We gebruiken de ervaringsdeskundigheid van 
ouders en voeren verschillende gesprekken: 
▪ intakegesprek; 
▪ startgesprek; 
▪ ontwikkelgesprek; 
▪ OPP-gesprekken; 
▪ rapportgesprekken; 
▪ gesprekken in het ondersteuningsteam. 

 
Hoe we de lessen rekenen, begrijpend lezen, 
spelling en technisch lezen geven, staat 
beschreven in de onderwijs- plannen. Deze 
worden jaarlijks herijkt. 

▪ Groepslokalen 
▪ Werkplekken op de gang 
▪ Hoeken in de kleutergang 

en in groep 3 
▪ Chromebooks  
▪ TextAid voor leerlingen 

met dyslexie 
▪ Speellokaal 
▪ Schoolbibliotheek 
 
Specifieke (fysieke) 
voorzieningen voor 
leerlingen die extra 
ondersteuning nodig 
hebben: 
▪ Invalidentoilet 
 
Speciale ruimten voor de 
begeleiding van leerlingen: 
▪ Kantoor ib’ er 
▪ Meerdere ruimtes voor 

onderwijsassistent, 
leerlingbegeleiding. 
 

Kinderen zitten in enkele 
groepen. 
De grootte van de groepen 
varieert van 23-30 leerlingen. 

We werken samen met: 
▪ logopedie 
▪ fysiotherapie 
▪ peuterspeelzaal 
▪ kinderopvang: voor- en 

naschoolse opvang 
▪ GGD 
▪ CJG 
▪ Kentalis 
▪ Berkel-B 

 
▪ De IJsselgroep 
▪ IJssel-Berkel 
▪ Speltherapeute vanuit 

Polikliniek (kinder) 
Psychiatrie Apeldoorn. 

▪ Diverse praktijken o.a. 
kinder- en 
jeugdpsychologie, 
kindercoaching 

▪ Voortgezet onderwijs 
▪ (V)SO school Daniël de 

Brouwer in Wilp. 
▪ Zone-college in Twello 
▪ Cadenza, 

muziekvereniging 
▪ PABO Windesheim 

 
Deze samenwerking 
bestaat uit ondersteuning 
op school, samenwerking 
en overleg, 
voortgangsgesprekken met 
ouders, advies, verwijzing 
naar. 

Doelgroep Uitstroom-
bestemming 

Onderwijsbehoeften (aandacht en tijd) Extra ondersteuning  Deskundigheid Specifieke 
voorzieningen/gebouw 

Samenwerking 
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Inventarisatie van nog te ontwikkelen expertise: 

• Vergroten van kennis van referentieniveaus 

• Technisch lezen in onderbouw 

• Verdieping in de differentiatie in instructie  

• Het verbeteren van communicatie met ouders 

• Vergroten eigenaarschap van de leerlingen 

• Groepsdynamica 

Het merendeel van deze punten is opgenomen in het jaarplan 2021-2022.  


