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Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X.  

 

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school  

 

 het niveau van de basisondersteuning,  

 welke extra ondersteuning de school kan bieden,  

 hoe deze ondersteuning is georganiseerd en  

 wat de ambities zijn.  
 

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken 

realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf 

moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die 

niet binnen de basisondersteuning valt. 

 

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term  

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om 

zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken 

waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt 

georganiseerd. 

 

Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad 

(MR) heeft adviesrecht op het SOP.  

  



3 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Inhoudsopgave 

 

Algemene gegevens        4 

 

Basisondersteuning        5 

Analyse monitor basisondersteuning       5 

 

Specifieke kennis en kunde       6 

Specifieke deskundigheid       6 

 

 

Extra ondersteuning        7 

Keuzes in organisatie        7 

Mogelijkheden en grenzen       7 

 

Ambities         8 

Ambities korte en lange termijn      8 

 

Bijlage            

Eindrapportage monitor        

  



4 
Schoolondersteuningsprofiel  Schooljaar 2015-2016 
SWV PassendWijs - versie 26 maart 2015 

Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2015-2016 

School Pius X 

Locatie *       

Brinnummer 07TP 

Bestuursnummer 71956 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 1 

Adres Cuperstraat 7, 6681 AR Bemmel 

Telefoon 0481-461592 

Naam directeur Myriam Franse 

e-mail directeur piusx@delinge.nl 

Naam locatieleiding Myriam Franse 

Naam ib-er Martine Kersten 

Aantal groepen per 1/10/2014 15 

Aantal leerlingen per 1/10/2014 387 

Subregio Overbetuwe-Lingewaard 

 

*Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. 
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Basisondersteuning 

 

Analyse monitor basisondersteuning 

 Wat betekent de uitkomst van de monitor van 2014-2015 voor de school?  

 Wat valt op?  

 Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt?  

 Welke ambities zijn waargemaakt? 

De monitor basisondersteuning is in april 2015 ingevuld door de directeur, de intern begeleider en 
het volledige team en laat zien dat we met elkaar kritischer zijn gaan kijken naar de elementen 
waarover we tevreden zijn en ook waarvan we vinden dat er verbetermogelijkheden zijn. 
We zijn tevreden over de manier waarop leerkrachten met kinderen omgaan en waarop kinderen 
met elkaar omgaan. We hebben met elkaar goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen op onze 
school. We werken opbrengst- en handelingsgericht aan de doelen die voor de kinderen zijn 
opgesteld. We werken als professionals doorlopend aan onze handelingsbekwaamheid en 
competenties. We werken met ontwikkelingsperspectieven voor kinderen die een passend aanbod 
nodig hebben. We hebben een duidelijk beleid rondom leerlingenzorg, waarvan de effectiviteit 
jaarlijks geëvalueerd wordt. We hebben met elkaar ons ondersteuningsprofiel vastgesteld. We 
hebben een effectieve interne ondersteuningsstructuur en effectief multidisciplinair overleg 
gericht op leerlingenzorg. 
 
Verbetermogelijkheden liggen op het vlak van: 
- Aantoonbare veiligheid van kinderen (op welke manier maken we dit inzichtelijk) 
- Gebruik van een effectieve methode voor Nederlandse taal (keuze voor nieuwe taalmethode) 
- Nog beter afstemmen op verschillende leerstijlen van kinderen (oriëntatie op leerstijlen, 
bijvoorbeeld beelddenken, en ontwikkelen van praktische mogelijkheden om hierop aan te sluiten 
binnen de structuur van 3 niveau's binnen een jaargroep) 
- Doorlopende afstemming op ontwikkelingsdoelen bij overgang van voorschoolse voorziening naar 
basisschool (in warme overdracht specifieke ontwikkelingsdoelen nog beter in beeld krijgen dan op 
dit moment in de papieren overdracht het geval is) 
- De manier waarop ouders, kind en school samen in gesprek zijn over de ontwikkeling van het kind 
(van gesprekken over kinderen naar gesprekken met kinderen) 
- De interne begeleiding effectief en gericht afstemmen op beschikbare tijd. 
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Specifieke kennis en kunde 

 

 

Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar  2014-2015 ingezet? 

In het schooljaar 2014-2015 is de aanwezige specifieke expertise niet expliciet ingezet (met 

uitzondering van de interne begeleiding). De kennis is aanwezig bij leerkrachten die naast hun 

groepsgebonden taken geen formatieve ruimte hebben om hun expertise in te zetten. Ook voor het 

komende schooljaar wordt de formatie van de betreffende leerkrachten volledig gevuld met 

groepsgebonden taken. Voor de toekomst willen we onderzoeken op welke manier het mogelijk is 

om de ontwikkelde specialismen van teamleden op schoolniveau in te kunnen zetten en om meer 

leerkrachten op te leiden tot specialist op een specifiek gebied. Op teamniveau inventariseren we 

aan welke specifieke deskundigheid behoefte is binnen het team, zodat we hierop ook de scholing 

kunnen afstemmen.In 2015-2016 zet de school de deskundigheid van een leerkracht die bevoegd is 

als remedial teacher extra in bij het gericht formuleren van de groepsoverzichten en 

groepsplannen. 

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 
mede-
werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

1 (IB) Interne begeleiding/ coaching Ja Ja 

2 (lkr) Gedragsproblemen Ja Binnen de eigen 
groep/ 
ondersteuning 
vanuit 
projectgroep 
binnen de school 

1 (lkr) Remedial teaching Ja Binnen de eigen 
groep 

1 (lkr) Orthopedagoog Ja Ja 

1 (lkr) Coördinator hoogbegaafdheid Ja Binnen de eigen 
groep 

1 (lkr) Coach beelddenken Ja Binnen de eigen 
groep 

1 (IB) Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld 

Ja Ja 
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Extra ondersteuning  

 

Keuzes in de organisatie 

Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra 

ondersteuning binnen de school 

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? 

(Denk ook aan externe partners) 

Plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen Bovenschools stichting (stg.) De Linge, 

voor onze school één dagdeel per week 

Training 'Met plezier naar het VO'  Bovenschools stg. De Linge 

Begeleiding van kinderen met een arrangement Inzet van onderwijsassistenten, op basis 

van toegekend aantal uren begeleiding 

Extra ondersteuning op gebied van lezen en rekenen Leerkracht 0.4  Werktijdsfactor (WTF) 

Schoollogopedie 

 

Jeugdarts/ jeugdverpleegkundige 

 

 

Schoolmaatschappelijk werkster 

 

Logopediste op school 

 

Ergotherapeute op school 

 

Psychologisch onderzoek (Marant/ RIO-zorg/ Karakter/ 

Pro Persona) en (dyslexie-)behandeling (Marant/ RID/ 

Intraverte) 

 

Ondersteuningsteam Samenwerkingsverband Passend 

Wijs 

 

Netwerkoverleg intern begeleiders 

 

 

Netwerkoverleg directeuren 

 

Structureel voor groep 2, incidenteel op 

aanvraag 

Structureel voor 5-6 jarigen en 10-11 

jarigen en in Klein Casus Overleg (KCO) en 

Zorg Advies Teams (ZAT), incidenteel op 

aanvraag 

Structureel in KCO en ZAT, voor 

individuele leerlingen op aanvraag 

Structureel t.b.v. individuele kinderen 

 

Structureel t.b.v. individuele kinderen 

 

Incidenteel t.b.v. individuele kinderen 

 

 

 

Incidenteel op aanvraag door school 

 

 

Intern begeleiders binnen stg. De Linge en 

binnen samenwerkingsverband Passend 

Wijs 

Directeuren binnen stg. De Linge 

 

 

Grenzen en mogelijkheden: 

Basisschool PiusX is een netwerkschool. We zetten in op een goede basisondersteuning, waarbinnen 

we van veel onderwerpen iets weten, maar er niet specifiek in gespecialiseerd zijn. Op dit moment 

hebben we een aantal leerlingen binnen onze school die extra ondersteuning ontvangen vanuit een 

arrangement. Het gaat hierbij om 2 leerlingen met specifieke behoeften op het gebied van spraak en 

taal en 3 leerlingen met specifieke behoeften die voortkomen uit een lage intelligentie.  
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Hoe graag we ook alle leerlingen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst grenzen aan onze 

mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we sommige leerlingen tekort 

zouden doen, doordat we niet genoeg mogelijkheden en expertise hebben.  

De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan betekenen 

dat wij als school niet kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. Daarnaast is er een aantal andere 

redenen die onze grenzen mede bepalen: 

- De veiligheid van medeleerlingen en leerkracht: wanneer ernstige gedragsproblemen leiden tot 

structurele verstoring van de rust en veiligheid binnen de groep en het hierdoor niet meer mogelijk is 

kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de betreffende leerling en de groep als geheel. 

- De mate van fysieke en/of medische verzorging: wanneer fysieke en/of medische zorg en 

behandeling ervoor zorgt dat het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht 

komt of een grote inzet vraagt van de leerkracht waardoor de rest van de groep niet de 

ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. 

In alle gevallen proberen we in overleg met ouders (en eventueel voorschoolse voorzieningen) een 

goed beeld te krijgen van de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling, om vervolgens te 

kunnen inschatten of wij als school tegemoet kunnen komen aan deze behoeften. Een open 

communicatie is voor ons hierbij een essentiële voorwaarde, waarbij we inzicht hebben in alle 

gegevens die van belang zijn voor het goed in beeld krijgen van de behoeften van de leerling.  
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Ambities  

Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn  

(max. 4 jaar) op het gebied van: 

 de basisondersteuning 

 specifieke kennis en kunde 

 extra ondersteuning.  

Korte termijn (1 Jaar) Ambities basisondersteuning: 
- Afspraken maken over de wijze waarop we de veiligheid van 
kinderen aantoonbaar maken (Sociaal Emotioneel Ontwikkeling SEO-
volgsysteem) 
- Keuze van een effectieve methode voor Nederlandse taal  
- Oriëntatie op verschillende leerstijlen van kinderen, bijvoorbeeld 
beelddenken, en ontwikkelen van praktische mogelijkheden om 
hierop aan te sluiten binnen de structuur van 3 aanpakken 
- In warme overdracht specifieke ontwikkelingsdoelen van jonge 
kinderen nog beter in beeld krijgen dan op dit moment in de 
papieren overdracht het geval is, om hierop in een vloeiende 
doorgaande lijn aan te kunnen sluiten 
- De manier waarop ouders, kind en school samen in gesprek zijn 
over de ontwikkeling van het kind (bijv. van gesprekken over 
kinderen naar gesprekken met kinderen) 
- Taken en verantwoordelijkheden van intern begeleider duidelijk in 

beeld hebben, zodat de beschikbare tijd voor interne begeleiding als 

voldoende wordt ervaren. 

 

Ambities specifieke kennis en kunde: 

- Specialismen binnen het team verder ontwikkelen (bij welke 

vakgebied of specialisme is er behoefte aan meer deskundigheid en 

vaststelling wie waar verantwoordelijk voor is) 

- Ontwikkelen van vaardigheden analyseren en doelen stellen 

 

Ambities extra ondersteuning: 

- Op stichtingsniveau worden de directie en de teams geinformeerd 

en meegenomen in het fysiek en inhoudelijk vormgeven van een 

integraal kindcentrum ( IKC) binnen de school 

- Collegiale consultaties in het SBO of instellingen voor speciaal 

onderwijs bezoeken om inzicht te krijgen in welke aanpak succesvol 

kan zijn voor kinderen met specifieke hulpvragen 

- Gebruik kunnen blijven maken van specifieke expertise van het 

ondersteuningsteam Passend Wijs, op aanvraag 

 

Lange termijn (max. 4 jaar) Ambities basisondersteuning: 

- Verfijning van de onderlinge afstemming ten aanzien van de 1-

zorgroute binnen de school  

- Borging van de basisondersteuning 

 

Ambities specifieke kennis en kunde: 
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- Scholing van teamleden op het gebied van verschillende 

specialismen en de vakgebieden rekenen, taal, lezen, die jaarlijks de 

afgesproken schoolontwikkeling volgen, borgen en zorg dragen voor 

continuering.( afspraken vastleggen in kwaliteitskaarten) 

- De kennis die is opgedaan over verschillende leerstijlen van 

kinderen in een integraal onderwijsaanbod toepassen 

- Inzetten van specialistische kennis op teamniveau (collegiale 

consultatie) 

- Borgen van specifieke kennis en kunde binnen het team 

 

Ambities extra ondersteuning: 

- De afstemming tussen peuterspeelzaal medewerkers en 

leerkrachten op doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen van 0-12 

jaar is structureel 

 


