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_________________________________________________________________ 

 

 

Bijstelling van het Schoolondersteuningsprofiel van OBS “De Grote Beer” te Duivendrecht. 

Als school zijn we verplicht om aan te geven, wat we kunnen bieden aan de kinderen. Dat is 

terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit profiel is al in december 2011 

opgesteld. Inmiddels, een paar jaar verder, zijn er ontwikkelingen te benoemen, die niet 

vermeld staan in het SOP van 2011. Vandaar deze bijstelling van het SOP. Het volledige 

verslag is terug te vinden op www.obsdegrotebeer.nl 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingverband “Amstelronde”. Samen met alle 

scholen onder dit samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat er voor elk kind een 

passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingverband kunt u 

veel informatie vinden over passend onderwijs en welke scholen onder “Amstelronde” 

vallen. 

 

Basisondersteuning 

Onze school heeft in 2011 een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in kader van het 

passend onderwijs. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op 

het gebied van ondersteuning kan bieden. Binnen het samenwerkingverband voldoen alle 

scholen aan de basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde 

heeft. In dit document beschrijven we wat de ontwikkeling van de afgelopen jaren is 

geweest en wat onze ambities zijn. 

Voor onze school geldt dat de basisondersteuning er als volgt uitziet: 

De leerkrachten werken planmatig. Er worden groepsplannen gemaakt en geëvalueerd. De 

leerkrachten zijn in staat te kijken naar de individuele onderwijsbehoeften. De lesstof aan te 

passen qua aanpak, strategie, maar ook te differentiëren in hoeveelheid, tijd en niveau. De 

leerkracht biedt het onderwijs aan volgens handelings gericht en opbrengst gericht werken. 

We zijn de afgelopen jaren steeds meer van methode gestuurd onderwijs naar 

leerlinggestuurd onderwijs gegaan. Kenmerken daarbij zijn: 

De leerkrachten kennen de leerlijnen goed  

De leerlingen weten welk doel van de les centraal staat 

http://www.obsdegrotebeer.nl/
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De instructie vindt plaats in 3 niveaus 

De leerstof en materiaal worden aangepast aan de behoefte van het kind 

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld rondom 5 aandachtsgebieden. Hieronder volgt 

een korte beschrijving bij de 5 aandachtsgebieden. Enerzijds zoals de school beschreven 

staat in het profiel, anderzijds hoe de school er nu voor staat. 

 2011 2015 

handen in de klas Er is een paar handen. 
Leerkracht zorgt voor 
ondersteuning.  

Er is een paar handen in de klas. 
Leerkracht zorgt door goede 
klassenmanagement en 
verschillende werkvormen; de 
ondersteuning. 
Vanuit het samenwerkingverband is 
er een ambulante begeleider 
inzetbaar 

materialen Er wordt waar nodig gebruik 
gemaakt van 
niveaudifferentiatie in de 
lesmethoden 
Er is aanvullend remediërend 
materiaal voor de kernvakken 
PBS voor sociale competentie 

Er wordt niveau- en 
tempodifferentiatie toegepast 
binnen de lesmethoden. 
Voor zorgleerlingen zijn er aparte 
methoden beschikbaar. 
Er wordt lesstof aangeboden vanuit 
leerlijnen, die gebaseerd zijn op de 
kerndoelen. Er is binnen school een 
plusgroep en bovenschools een 
meer- en hoogbegaafde groep 
vanaf leerjaar 6. 

ruimtelijke omgeving Er zijn aparte plekken waar 1 op 
1 begeleiding en begeleiding 
van subgroepjes van leerlingen 
met een extra 
ondersteuningsbehoefte kan 
plaats vinden 

Met leerlingen worden duidelijk 
time-out plekken afgesproken 

expertise De leerkrachten hebben enige 
kennis van en competenties op 
het gebied van speciale 
onderwijsbehoeften 

Er is op school een gedragsteam 
(het PBS team) en een 
gedragsspecialist 
Experts m.b.t. specifieke 
onderwijsbehoeften en/of 
opvoedvragen zijn direct 
beschikbaar (bijv. logopedist, 
ouder-kindcoach, schoolarts, 
onderwijsspecialist) 
Verder een Intern begeleider met 
als specialisatie onderbouw, het 
jonge kind. 

relaties De leerkrachten onderhouden 
contacten om op de hoogte te 

De Intern begeleider en 
leerkrachten werken regelmatig 
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blijven van de laatste 
ontwikkelingen in pedagogiek 
en didactiek. 

samen met professionals van 
instanties buiten de school. 
Externe experts zijn op afroep 
beschikbaar als daar behoefte aan 
is, bijv. rots-watertraining (een 
psycho, fysieke training) sova-
training (een sociale 
vaardigheidstraining) 

 

Ambitie 

Voor OBS “De Grote beer” geldt, dat de ambitie is; het bereiken van het profiel van de 

smalle zorgschool. De concrete en specifieke uitwerking daarvan is terug te lezen in het 

schoolplan en de jaarplannen. OBS “De Grote Beer” is in staat voor een groot gedeelte van 

onze schoolpopulatie een passend onderwijsaanbod te bieden. Het profiel van de smalle 

zorgschool is haalbaar en deels al bereikt. 

De school heeft de mogelijkheden het huidige aanbod te versterken. Voor verdere groei 

worden er prioriteiten en keuzes gemaakt.  

Hieronder een aantal speerpunten: 

Betrokkenheid van de leerlingen vergroten 

Verdere scholing van leerkrachten op het gebied van didactiek 

Het borgen van een doorgaande lijn in leerstofaanbod en inhoudelijke afspraken 

De digitale ondersteuning verder uitbreiden 

Coöperatieve werkvormen uitbreiden 

Borging van PBS en dit nog steviger neer zetten 

Analysevaardigheden verscherpen 

Wat willen/kunnen we niet: 

“We kunnen veel, maar hebben ook onze grenzen” 

Erg belangrijk is de balans in de groepen. 

Onder balans  in de groep wordt vooral verstaan. De ruimte die er voor de leerkracht en 

leerlingen is om voor alle leerlingen in de groep een pedagogisch klimaat en een veilige 

leeromgeving te bieden, zodat de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. 

Wanneer de balans in de groep verstoord raakt of dreigt te raken, zou er ondersteuning en 

arrangementen in de groep ingezet moeten worden. Op die manier kan de school passend 

onderwijs aanbieden, opdat de balans in de groep weer wordt hersteld. Deze ondersteuning 

en arrangementen kunnen aangevraagd worden door de school bij externe instanties of bij 

het samenwerkingsverband. 

Andere grenzen zijn de volgende: 
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- wanneer de veiligheid van een leerling of medeleerling of leerkracht in het gedrang 

komt 

- als ouders niet bereid zijn om constructief samen te werken met school, is het voor 

de school niet mogelijk om kinderen goed te begeleiden 

- bij onvoldoende zelfredzaamheid (vb. zindelijkheidsproblemen) 

- als aanpassingen en aandacht van de leerkracht voor een leerling er toe leidt dat de 

groep hieronder lijdt 

- de rol van de leerkracht verandert in die van hulpverlener 

- lichamelijke en/of geestelijke beperkingen 

 

In deze gevallen zullen we moeten gaan kijken naar een passende oplossing voor de leerling 

binnen de school, stichting of samenwerkingsverband. 

Mocht er acuut gevaar rondom de veiligheid van de kinderen of medewerker ontstaan, dan 

kunnen we overgaan tot schorsen en na herhaling zelfs verwijderen. Dit staat beschreven in 

het protocol schorsen en verwijderen. 

 

 

 

 

 

 


