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Toelichting
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen 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
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs 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 school worden 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
 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 onderwijsbehoeften.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs
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:
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3
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Onderwijs:
a.
Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
b.
De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
c.
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de
ontwikkelingsperspectieven van leerlingen
d.
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken
e.
Het personeel werkt 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 onderwijszorgprofiel 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

In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld.
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid
in beeld.
Ondersteuningsvoorzieningen
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In 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
In hoofdstuk 7 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de
kwaliteit daarvan is.
Samenwerkende ketenpartners
Hoofdstuk 8 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 onderwijsbehoeften 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 II

ANALYSE EN BELEID

Inhoud van de analyse
In 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 II 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:
1

2
3

Beeldvorming: 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: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie,
doelstellingen?
Besluitvorming: wat 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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DEEL I

INVENTARISATIE

1 Typering van de school
In 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.
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2 Kwaliteit basisondersteuning

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

7

3 Basisondersteuning

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

8

4 Vervolg basisondersteuning

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

9

5 Deskundigheid voor ondersteuning

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

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

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

Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief
de samenwerking is.
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9 Materialen in de klas

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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10 Grenzen van de zorg

Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.
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11 Kengetallen

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

17

Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners
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Bijlage Scores Materialen

22

Bijlage Scores Grenzen van de zorg
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DEEL II
1

ANALYSE EN BELEID

Basisondersteuning

Beeldvorming
Wat zien wij?

Bij alle aspecten van de basisondersteuning scoort de Roncallischool
voldoende. M.n. het pedagogisch handelen is sterk. Enkele aspecten kunnen
nog verder ontwikkeld worden: het planmatig werken, het dyscalculiebeleid, de
resultaten en het duidelijk beleggen van taken m.b.t. ondersteuning.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Wij hebben ons zelf streng beoordeeld. Bij het planmatig handelen worden wel
overzichten van onderwijsbehoeften en arrangementenschema’s(WizwijsRekenen) gebruikt, naast de groepsplannen van Alles in 1. In de groepen 1-2
worden de Leerlijnen van Parnassys hiervoor gebruikt, maar dit is nog in
ontwikkeling: voor 2 van de 4 ontwikkelingsgebieden wordt het instrument
Leerlijnen gehanteerd, namelijk voor Rekenen en Taal.
Het dyscalculiebeleid moet nog ontwikkeld worden.
De eindresultaten zijn conform verwachting. De tussenopbrengsten kunnen in
sommige groepen en op sommige vakgebieden beter.
Het duidelijk beleggen van taken m.b.t. ondersteuning is in het nieuwe
formatieplan (17-18) goed geregeld.
In de groepen 1-2 gaan we verder met de invoering van Leerlijnen, met de
onderdelen Motoriek en Spel. Steeds meer wordt de ondersteuning en het
leerstofaanbod gebaseerd op de toetsgegevens en observaties.
De binnen PRO8 gemaakte afspraken m.b.t. het uitvoeren van
dyscalculieprotocol worden op schoolniveau ontwikkeld in 2017-2018. De
reken- coördinator en de IB-er nemen hierin het voortouw.
Voor het verbeteren van de tussenopbrengsten worden de volgende
maatregelen genomen:
 In schooljaar 2017-2018 krijgen de groepen 5, 6 en 7 extra
rekenondersteuning doordat iedere groep (van de combigroep) apart
rekenonderwijs krijgt van een leerkracht.
 Invoeren nieuwe methode aanvankelijk lezen Lijn 3 in groep 3.
 Extra impuls voor het Begrijpend Lezen door gebruik van lessen
“Nieuwsbegrip”. Meer onderwijstijd voor dit onderdeel.
 Voor spelling en technisch lezen gaan we op zoek naar
verbetermogelijkheden. Inzichten vanuit de training ZLKLS worden
hierbij betrokken.
 Tegemoet komen aan de pedagogische behoeften van de leerling(en)
door betrokkenheid en welbevinden bij leerlingen te verbeteren en door
individuele ondersteuning.
 Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling(en) door
het bieden van ondersteuning bij individuele leerroutes en extra
instructie/aanbod als aanvulling op het reguliere aanbod (plus).

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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2

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

Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?
Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

3

Ondersteuningsvoorzieningen

Beeldvorming
Wat zien wij?
Oordeelsvorming
Wat vinden wij?
Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

4

Binnen onze stichting zijn voorzieningen voor begaafdheid en NT2 beschikbaar.
De Micado- voorziening voor begaafde leerlingen is gehuisvest in ons
schoolgebouw.
Op onze school zijn leerlingen met specifieke pedagogische – en onderwijs
behoeften.
Hieraan wordt op onze eigen school tegemoet gekomen. Er wordt formatie voor
ingezet.

Voorzieningen in de fysieke omgeving

Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?
Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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Binnen de school is deskundigheid beschikbaar op het gebied van
Vertrouwenszaken en (hoog) Begaafdheid. Voor Dyscalculie is die
deskundigheid er nog niet.
Binnen het schoolbestuur en het SWV is op bijna alle gebieden deskundigheid
beschikbaar.
De Roncallischool wil graag de deskundigheid op het gebied van dyscalculie en
lees- en spellingproblemen verder ontwikkelen en inzetten. Voor het
ondersteunen van pedagogische behoeften houden we onze expertise op peil.
Ondersteuning onderwijsbehoeften: Drie leraren volgen in 2017-2018 de
training ZLKLS.De ib-er en rekenspecialist nemen het invoeren van het
dyscalculieprotocol ter hand. De rekenspecialist volgt hiervoor trainingen.
Ondersteuning pedagogische behoeften: Twee leraren volgen de training
“Oplossingsgericht Werken”. De IB-er volgt de opleiding “Beeldcoaching”. Een
leraar volgt de basismodule A van de Kanjertraining. Twee leraren volgen de
training: “Kleuters met druk gedrag”. Een leraar volgt de training “Werkhouding
verbeteren”. Drie leraren volgen de training: “Slimme kleuters”. Een leraar volgt
de training: “Cyberpesten”.

Er zijn voldoende extra ruimtes voor therapie, gesprek, verzorging en time-out,
of voor het werken in stilte. Er is een invalidetoilet.
Er zijn voor blinde en dove leerlingen geen fysieke voorzieningen. Deze
leerlingen zijn momenteel niet op onze school aanwezig.
We hebben 2 bovenlokalen die minder goed bereikbaar zijn.
Op dit moment kunnen wij met onze fysieke omgeving goed uit de voeten.
Het realiseren van ontbrekende voorzieningen wordt overwogen indien er
behoefte aan is.

5

Samenwerkende ketenpartners

Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?
Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

6

Er wordt met diverse partners samengewerkt.
Met partners uit PO, VO, voorschoolse voorzieningen, wordt regelmatig
samengewerkt.
Overleg en afstemming binnen het ondersteuningsteam. Sociaal Team Jeugd
(gemeente Montferland), orthopedagoog en jeugdverpleegkundige
Daarnaast in uitvoerende werkzaamheden. Kentalis, PDIJ, Berkel-B 5 ,
(expertise cluster III en IV) GG-Net, Karakter, logopedist, specialisten speciaal
onderwijs..
Er wordt doelgericht en effectief samengewerkt met de beschikbare partners.
Dit zorgt voor zorgvuldige afstemming(ook met ouders) en uitvoering.
Voortzetting huidige beleid en praktijk.

Materialen in de klas

Beeldvorming
Wat zien wij?

Veel materialen zijn vanuit de reguliere methode beschikbaar. Waar nodig
wordt extra materiaal aangeschaft en ingezet. Specifiek aanbod voor begaafde
leerlingen is beschikbaar en wordt nog verder ontwikkeld.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Het beschikbaar zijn van materialen wordt niet als knelpunt gezien.
Wel de tijd die de leerkracht heeft om deze in te zetten binnen de regulier
lestijden. Grote gecombineerde groepen blijken dit te bemoeilijken.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

Voor rekenen wordt extra formatie ingezet bij de gecombineerde groepen. Ook
voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

7

Grenzen van de zorg

Beeldvorming
Wat zien wij?

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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In het overzicht staat dat het aantal zorgleerlingen in de groep geen invloed
heeft op plaatsingsbeslissingen. Dit moet een onjuiste invulling zijn. Juist deze
factor vinden we belangrijk.
Veel factoren kunnen de grenzen van de zorg beïnvloeden.
Op de Roncallischool maken we een totaalafweging van alle factoren. Het
aantal zorgleerlingen in de groep is wel een belangrijke factor, maar ook de
extra inzet die het van de leerkracht vraagt en het gedrag, werkhouding en
motivatie van de leerling.
Beleid blijft ongewijzigd: voor elke plaatsingsbeslissing wordt een zorgvuldige
afweging gemaakt van alle factoren.

Samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren
Ten behoeve van zorgparagraaf in het schoolplan
Basisondersteuning
Het duidelijk beleggen van taken m.b.t. ondersteuning is in het nieuwe formatieplan (17-18) goed
geregeld.
In de groepen 1-2 gaan we verder met de invoering van Leerlijnen, met de onderdelen Motoriek en
Spel.
Steeds meer wordt de ondersteuning en het leerstofaanbod gebaseerd op de toetsgegevens en
observaties.
De binnen PRO8 gemaakte afspraken m.b.t. het uitvoeren van dyscalculieprotocol worden op
schoolniveau ontwikkeld in 2017-2018. De rekencoördinator en de IB-er nemen hierin het voortouw.
Voor het verbeteren van de tussenopbrengsten worden de volgende maatregelen genomen:
 In schooljaar 2017-2018 krijgen de groepen 5, 6 en 7 extra rekenondersteuning doordat
iedere groep (van de combigroep) apart rekenonderwijs krijgt van een leerkracht.
 Invoeren nieuwe methode aanvankelijk lezen Lijn 3 in groep 3.
 Extra impuls voor het Begrijpend Lezen door gebruik van lessen “Nieuwsbegrip”. Meer
onderwijstijd voor dit onderdeel.
 Voor spelling en technisch lezen gaan we op zoek naar verbetermogelijkheden. Inzichten
vanuit de training ZLKLS worden hierbij betrokken.
 Tegemoet komen aan de pedagogische behoeften van de leerling(en): door betrokkenheid
en welbevinden bij leerlingen te verbeteren en door individuele ondersteuning.
Tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling(en) door het bieden van
ondersteuning bij individuele leerroutes en extra instructie/aanbod als aanvulling op het reguliere
aanbod (plus).
Ondersteuningsdeskundigheid
Drie leraren volgen in 2017-2018 de training ZLKLS.
De IB-er en rekenspecialist nemen het invoeren van het dyscalculieprotocol ter hand.
De rekenspecialist volgt hiervoor trainingen.
Twee leraren volgen de training “Oplossingsgericht Werken”.
De IB-er volgt de opleiding “Beeldcoaching”.
Een leraar volgt de basismodule A van Kanjertraining.
Twee leraren volgen de training: “Kleuters met druk gedrag”.
Een leraar volgt de training “Werkhouding verbeteren”.
Drie leraren volgen de training: “Slimme kleuters”.
Een leraar volgt de training: “Cyberpesten”.
Materialen in de klas
Voor rekenen wordt extra formatie ingezet bij de gecombineerde groepen. Ook voor leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften.
Grenzen van de zorg
Voor elke plaatsingsbeslissing wordt een zorgvuldige afweging gemaakt van alle factoren.

27

Samenvatting van de hoofdlijnen
o.a. ten behoeve van de schoolgids
De Roncallischool heeft een duidelijke visie. De 5 pijlers van de visie zijn al voor een groot deel
vertaald naar de vormgeving van de school, haar pedagogische beleid en het onderwijs.
Deze basis biedt veel mogelijkheden voor goed, dus passend onderwijs. Ons onderwijs is meer
betekenisvol, uitdagend en toekomstgericht. Dit zorgt voor meer uitdaging en betrokkenheid bij de
leerlingen.
M.n. het pedagogisch handelen is sterk. Enkele aspecten kunnen nog verder ontwikkeld worden:
het planmatig werken, het dyscalculiebeleid en de tussenopbrengsten. Hiervoor zijn verbeteracties
uitgezet.
Het duidelijk beleggen van taken m.b.t. ondersteuning is in het nieuwe formatieplan (17-18) goed
geregeld. Extra beschikbare formatie kan hiervoor worden ingezet.
Ondersteuningsdeskundigheid van alle leraren wordt vergroot door scholing, intervisie en
professionele gesprekken en ondersteuning door de IB-er en externe deskundigen.
Met de ondersteuningsvoorzieningen en de fysieke omgeving op school zijn we tevreden.
De samenwerking met partners verloopt goed en daarin is het ondersteuningsteam een belangrijk
platform.
Bij de grenzen van de zorg zijn grote en gecombineerde groepen een aandachtspunt.
Eventuele beschikbare extra formatie wordt hiervoor gericht ingezet.
Voor elke plaatsingsbeslissing wordt een zorgvuldige afweging gemaakt van alle relevante factoren.
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DEEL III

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:

En vastgesteld door het bestuur:
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