
Schoolondersteuningsprofiel
GBS De Poort 

MISSION STATEMENT 

Als team van GBS De Poort beloven wij 

in ons werk de kinderen centraal te stellen

een voorbeeld te zijn voor de kinderen in gedrag en geloof

te geven om de kinderen en elkaar

samen te werken als één team

te leren van elkaar en de kinderen

te luisteren naar kinderen en hun ouders/verzorgers

onze deskundigheid op peil te houden

gebruik te maken van elkaars kwaliteiten

uw kinderen elke dag een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling.
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP) GBS De Poort 
 
Inleiding 
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en  
ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs  
In dit document wordt  duidelijk wat de  school biedt met betrekking tot de basiskwaliteit, de 
basisondersteuning,  die is afgesproken binnen het samenwerkingsverband.   
Bovendien wordt aangegeven wat de mogelijkheden van de school zijn voor leerlingen met 
specifieke onderwijs-en leerbehoefte. 
 
Het ondersteuningsbeleid is verbonden met onze visie op onderwijs  
Deze visie luidt:  
Wij willen op school aandacht geven aan de verschillende talenten van een kind. God geeft deze 
talenten en het is onze taak om deze talenten te helpen ontwikkelen. Wij werken aan de 
ontwikkeling van hun hoofd (leren), lichaam (beweging en voeding), hart (relaties en samenwerken) 
en ziel (geloof, normen en waarden).  
Deze brede ontwikkeling willen wij op school in samenhang geven en daarbij werken we vanuit het 
gedachtengoed van The Leader In Me. Dit betekent dat we leiderschap (de goede dingen doen ook 
als niemand kijkt) stimuleren bij de kinderen. We werken daarbij vanuit de 7 gewoonten: 
1. Wees proactief – je maakt je eigen keuzes 
2. Begin met het einde voor ogen – maak een plan 
3. Belangrijke zaken eerst – eerst werken dan spelen 
4. Denk win-win – zoek naar het voordeel voor iedereen 
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – luister voordat je praat 
6. Creëer synergie – samen is beter 
7. Houd de zaag scherp – evenwicht voelt het best, zorg goed voor jezelf 
We volgen de ontwikkeling van de kinderen, houden ouders hiervan op de hoogte en bespreken 
tijdig eventuele extra ondersteuning voor de kinderen.   
 
Doel en functie SOP 
Het ondersteuningsprofiel  heeft  meerdere doelen 
- Informatief naar ouders voor de schoolkeuze van hun kind met specifieke onderwijsbehoeften 
- Intern kan het de school helpen bij het beargumenteren waarom de school wel of niet aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen 
- Sturingsinformatie  voor het samenwerkingsverband 
- Kwaliteitsdocument voor de inspectie 
 
De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverband geven een 
beeld van het onderwijszorgcontinuüm op het niveau van het schoolbestuur en het 
samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor 
welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht. 
 
 
Algemene gegevens van de school 
School:    GBS De Poort 
Brin    06SE 
Directeur   Karine Woensdregt 
Teamleider   Ineke Jansma 
IB-er    Bertine Groen 
Schoolbestuur   VGPONN 
Samenwerkingsverband:       20.01   
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Onderwijsvisie/ Schoolconcept 
 
GBS De Poort is een school voor Gereformeerd onderwijs.  De school staat open voor iedereen, die 
van harte en actief als christen  in het leven staat. Dit is beschreven in het identiteitsdocument  
“Geloven in onderwijs”  
 
Het belangrijkste kenmerk van onze school is: Leren binnen een duidelijke structuur, in een rustige 
werkomgeving met aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen. Binnen 
een veilig pedagogisch klimaat helpen wij de kinderen in hun brede ontwikkeling. We willen naast 
goede resultaten ook dat de kinderen groeien in zorg voor zichzelf, de relatie met God, hun naaste en 
hun omgeving.  
 
 
Kengetallen 
Kengetallen leerlingen populatie van de afgelopen schooljaren 

1- Leerling gewichten ( Aantal leerling gewichten 0,3 en 1,2 van de laatste 3 jaren en prognose 

Peildatum: 1 oktober  

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 113 100% 120 100% 113 100% 102 100% 

Gewicht 0,3 2 1.8% 2 1.7% 2 1,8% 1 1% 

Gewicht 1,2  0 0.0% 0 0.0% 0 0% 0 0% 

Geen / Onbekend 111 98.2% 120 98.3% 111 98,2% 101 99% 

 

Peildatum: 1 oktober    

 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020/2021 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 102 100% 102 100% 89 100% 77 100% 

Gewicht 0,3 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 

Gewicht 1,2  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Geen / Onbekend 101 99% 101 99% 89 100% 100 100% 

 
2- Aantal verwezen leerlingen  naar SBao en SO over de laatste 3 jaar  

De afgelopen drie jaren hebben we  één leerling verwezen naar het SO. 
 

3- Aantal leerlingen met onderwijsarrangement ( van de afgelopen drie school jaren) 
De afgelopen drie jaren hadden we één leerling met een onderwijsarrangement. 

 

4- Denominatie 

De ouders van onze school zijn lid van een kerk of gemeente. In 2015 was dit als volgt verdeeld: 
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Gezindte In % 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt 86,3% 

Christelijke Gereformeerde Kerk 7,8% 

Evangelische gemeente 0 

Protestantse Kerk Nederland 5,9 % 

  

  

  

Totaal in % 100% 

 

5- Opleidingsniveau ouders/verzorgers 

Het opleidingsniveau is als volgt op 1 oktober 2015: 

 

Opleiding In % 

Cat 1 0% 

Cat 2 3,5% 

Cat 3 96,5% 

  

Totaal 100% 

Cat 1 – alleen basisonderwijs 

Cat 2 – wel voortgezet onderwijs maar geen diploma 

Cat 3 – opleiding gevolgd en afgerond 

 

De ouders zijn voldoende betrokken bij het onderwijs van hun kinderen om indien nodig te willen 
helpen. Dit komt naar voren uit onze tevredenheidspeiling van 2014. Er is gezien de 
opleidingsniveaus van de ouders geen reden om ons onderwijsaanbod aan te passen. 
 
Basisondersteuning 
Het samenwerkingsverband  heeft uitspraken gedaan over wat onder basisondersteuning wordt 
verstaan. De basisondersteuning geeft het niveau van de ondersteuning weer, waaraan alle scholen 
in het samenwerkingsverband voldoen.  Het samenwerkingsverband heeft als richtlijn voor de 
basisondersteuning een checklist basisondersteuning voor scholen samengesteld. Deze checklist is de 
leidraad binnen de VGPONN scholen. De checklist is gebaseerd op de 13 kernkwaliteiten van de basis 
ondersteuning. 
 

Kernkwaliteiten basisondersteuning Niet op 
orde 

Deels op 
orde 

Op orde 

De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving   X 

Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een 
ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

  X 

We hebben een effectieve interne onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

  X 

Onze leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan hun 
handelingsbekwaamheid en competenties 

  X 

We hebben een multidisciplinair overleg gericht op de leerling 
ondersteuning 

  X 

De ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het onderwijs   X 
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We  hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.   X 

We werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling 
van leerlingen 

  X 

We  voeren beleid op het terrein van de leerling ondersteuning   X 

We  werken met effectieve methoden en aanpakken   X 

We evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning 

  X 

We dragen leerlingen zorgvuldig over   X 

We  hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld   X 

Opmerking t.a.v. actieve betrokkenheid. Wij betrekken de ouders en leerlingen voldoende bij het 
onderwijs. We willen de leerlingen nog meer gaan betrekken bij de aangeboden hulp. 

 
Binnen de basisondersteuning valt ook de begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie en 
meer-en hoogbegaafdheid.  
 

Kwaliteit van de ondersteuning 
 
Basiskwaliteit van het onderwijs 
De inspectie heeft de basiskwaliteit van de school tijdens haar laatste oordeel , onderzoek naar 
kwaliteitsbeoordeling in 2015,  voldoende gevonden. De school heeft basisarrangement 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de inspectie de eindopbrengsten en de tussentijdse 
opbrengsten als voldoende heeft beoordeeld. De aspecten die samenhangen met de kwaliteit van 
het lesgeven zijn als voldoende beoordeeld. Ook het oordeel van de inspectie op de indicatoren van 
zorg en begeleiding zijn  voldoende. Planmatig handelen in de zorg vraagt een verdere aanscherping. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het inspectie rapport op de inspectie site.  
 
Planmatig werken 
Als standaard binnen de basisondersteuning wordt er in de leerling-ondersteuning gewerkt volgens 
het principe van het handelingsgericht werken.  Dit is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij 
de samenwerking met ouders van belang is om de individuele onderwijsbehoefte van de leerling te 
ontdekken en daarbij de ondersteuning af te stemmen en periodiek te evalueren. We  werken vanuit 
een basisgroep met een groepsplan waarin kinderen met meer en minder instructie worden 
onderscheiden. Hiervoor worden hulpplannen opgesteld. 
Elk halfjaar maken we gebruik van verschillende CITO-toetsen. Hier worden analyses van gemaakt op 
groeps- en schoolniveau. N.a.v. deze analyses worden acties ondernomen en vastgelegd in plannen 
of notities. 
De sociaal-emotionele kant van de leerlingen wordt m.b.v. Zien! in kaart gebracht. Indien nodig 
worden er acties ondernomen. 
We hebben de ondersteuningsroute van signaleren tot verwijzing beschreven in de Procesgang 
leerlingenondersteuning. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Voor leerlingen die onvoldoende profiteren van het aanbod op het niveau van de groep , is een 
ontwikkelingsperspectief  met een passend aanbod vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief 
verwoorden we de kenmerken van de  leerling die belemmerend en bevorderend kunnen zijn bij 
zijn/haar ontwikkeling. In het ontwikkelingsperspectief wordt duidelijk welke einddoelen  en tussen 
doelen de leerling kan realiseren binnen de basisschool .  
We volgen de leerling nauwlettend en evalueren periodiek. Uiteraard wordt hierover met ouders 
gecommuniceerd en is de samenwerking met hen vanzelfsprekend. 
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We stemmen ons onderwijsaanbod af op de behoefte van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we 
methoden die differentiatie mogelijk maken. 
 
Ouders als partners 
Wij als school hechten er aan dat ouders en leerlingen  actief betrokken zijn bij het onderwijs.  In de 
onderlinge contacten delen we ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de kinderen. Ouders 
worden betrokken bij de diverse stappen in de leerlingenzorg. We maken afspraken met ouders en 
kinderen (voor zover dat nodig en mogelijk is) over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk 
is. We zorgen voor een goede warme overdracht naar de volgende groep of naar het vervolg 
onderwijs zodat de continuïteit in de ontwikkeling van de leerling geborgd is. 
 
Aanbod 
Om de basisondersteuning goed vorm te geven maken we naast het reguliere aanbod, zoals 
verwoord in ons schoolplan,  gebruik van de volgende additionele methoden en materialen: 
Lezen:    Connect lezen, Ralfi-lezen, Veilig Stap voor Stap, BOUW 
Rekenen:  diverse digitale programma’s, rekentijgers, Kien, Somplex,  
Spelling:  diverse digitale programma’s 
Begrijpend lezen: diverse digitale programma’s 
Sociaalemotionele ontwikkeling: energizers;  
   
 
Preventieve en licht curatieve interventies: 
 
Aanpak voor gedrag 
In alle groepen wordt er lesgegeven uit de methode Kinderen en hun sociale talenten. Door deze 
lessen hebben alle kinderen een basis geleerd rondom omgaan met elkaar, samen spelen, werken en 
leren waarbij rekening wordt gehouden met een ander. 
Daarnaast werken we volgens de uitgangspunten van The Leader In Me. Dit betekent dat we de 
leerlingen leren dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Daar spreken we de kinderen 
ook op aan. Na een incident volgt altijd een gesprek met de leerlingen waarin het accent ligt op de 
vraag: wat had je anders kunnen doen? 
Bij grensoverschrijdend gedrag werken we met een time-out in of buiten de klas. De ouders worden 
op de hoogte gesteld. 
Op school hanteren we het pestprotocol. 
We houden rondom gedrag de lijn naar de ouders kort. We maken gebruik van observaties door de 
intern begeleider, eventueel m.b.v. beeldmateriaal. 
Daar waar nodig vragen we een orthopedagoog binnen VGPONN om advies of onderzoek. 
 
Dyslexie:   
We werken op school volgens het dyslexie-protocol. 
In nauw overleg met ouders proberen we zo vroegtijdig mogelijk in te spelen op signalen van 
dyslexie. Kinderen worden in groep 1 en 2 al gescreend  en daarbij wordt een passend aanbod  
aangeboden.  
We volgen het aanvankelijk leesonderwijs nauwlettend en bieden bij vertraging direct adequate 
begeleiding. 
Voor het vaststellen van dyslexie volgen we de route van het dyslexieprotocol. We streven naar een 
intensieve training van 3 x 20 minuten in de week wanneer er 2 opeenvolgende  E scores zijn gehaald 
op de Cito toets. 
Als dan na een halfjaar de resultaten niet verbeterd zijn dan vragen we een dyslexieonderzoek aan. 
Dit kan na 3xE-score op lezen of 3xE-score op spelling en D-score op lezen. De aanvraag gaat via de 
gemeente. 
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Gedurende het traject communiceren we met de ouders over de resultaten,  begeleiding en 
ontwikkeling van hun kind. 
Als er een diagnose dyslexie uitkomt, vullen we samen met de ouders de dyslexiekaart in. Hierin staat 
welke aanpassingen wij in school doen, bij welke vakken en wanneer dit geëvalueerd wordt. 
Op school hebben we een taal/lees coördinator. We maken gebruik van haar expertise. 
Bij ernstige enkelvoudige dyslexie helpen we de ouders om de weg naar hulp via de gemeente te 
vinden. Bij dyslexie in combinatie met andere problematiek wordt er vaak hulp door de 
onderzoekende instantie aangeboden voordat dyslexie is vastgesteld. 
 
Dyscalculie: 
We werken op school volgens het protocol Dyscalculie; ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen 

en Dyscalculie) 

Als er een achterstand wordt geconstateerd, geven de leerkrachten adequate begeleiding. 
Als na de begeleiding nog steeds een E wordt gescoord, schakelen we de orthopedagoog van 
VGPONN in voor advies. Dit schrijven we in een hulpplan waarbij 1 uur extra rekeninstructie per 
week wordt ingepland. Als de scores dan nog onvoldoende zijn, vragen we een onderzoek aan. 
Als de diagnose dyscalculie wordt vastgesteld, maken we een notitie waarin staat welke stof we gaan 
aanbieden en op welk niveau we verwachten dat de leerling uitstroomt. 
 
Meer-  en hoogbegaafde leerlingen 
Ons uitgangspunt bij het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen is om leerlingen zowel pedagogisch 
als didactisch op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van het onderwijs aan 
hoogbegaafden begint bij erkenning dat deze kinderen net als ieder ander kind recht hebben op 
‘onderwijs op maat’, ook als dat betekent dat dit onderwijs afwijkt. 
Op verenigingsniveau hebben we het beleid verwoord in de notitie” hoogvliegers” 
We screenen kinderen op hoogbegaafdheid. We compacten de reguliere leerstof en verrijken met 
verdiepende en/of verbredende stof. 
 
Wij onderscheiden ruwweg vijf groepen 
Groep 1 is het niveau voor die leerlingen die het reguliere programma voor een belangrijk deel wat betreft de 
vakinhoudelijke gebieden niet kunnen volgen. Zij zitten op een individuele leerlijn. 
Groep 2 is die groep kinderen die met wat aanpassingen het reguliere traject kan blijven volgen. Op deze wijze 
kunnen ze ‘met de klas meedoen’. 
Groep 3 is de gemiddelde groep. Deze kinderen volgen het onderwijstraject zoals het volgens de 
onderwijsmethode bedoeld is. 
Groep 4 is de groep intelligente kinderen die de methode volgt maar daarnaast aanvullende stof kan maken. 
Dat kan betrekking hebben op een enkel vakgebied, maar ook op meerdere terreinen. Zij krijgen aanvullende 

stof uit andere (moeilijker) methodes.  
Groep 5 is de groep van de zeer intelligente en (hoog)begaafde kinderen. 
Voor deze laatste groep hebben wij Plusklassen binnen VGPONN waar ze een dagdeel per 14 dagen gebruik van 
kunnen maken. 

 

Bij de intake van leerlingen screenen we op meer- of hoogbegaafdheid. Verder wordt in groep 1 na 
zes weken, groep 3 en eind groep 4 de quickscan afgenomen van DHH (digitaal handelingsplan 
hoogbegaafdheid). 
Op school werken we een dagdeel in de week met een Plusklas waar ook leerlingen van andere 
VGPONN-scholen gebruik van maken. 
 
Ondersteuningsstructuur 
In de  “Het ABC van leerlingen ondersteuning VGPONN” is beschreven welke stappen wij nemen de 
ondersteuning aan de leerlingen. Deze gids is gebaseerd op het ABC van leerlingenondersteuning van 
SWV 20.01. Verkort: zie schema in bijlage 1. 
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Beschikbare deskundigheid 
De volgende teamdeskundigheid is aanwezig in het schoolteam: 

 Intern begeleider met Beeld-coaching 

 Taal-leesspecialist 

 Twee Hoogbegaafdheidsspecialisten 
 
Binnen VGPONN hebben we ook deskundigheid voor Video coaching, orthopedagoog. Een 
gedragsspecialist en een ambulant begeleider met ervaring in Renn-4 zijn op aanvraag beschikbaar. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
De school is matig fysiek toegankelijk voor leerlingen met een meervoudige handicap. Er is een 
invalidentoilet aanwezig. We hebben op de meeste dagen geen extra personeel op school om 
leerlingen op te vangen. 
We hebben geen aangepaste werk- en instructieruimtes op school. 
Er wordt op school gewerkt in vijf groepen, dit zijn meestal combinatiegroepen. De leerkrachten 
worden ondersteund door onderwijsassistenten voor 20 uur in de week. Dit is inclusief de 
onderwijsarrangementen. 
De extra instructie die sommige leerlingen nodig hebben, wordt door de groepsleerkracht 
aangeboden. 
Een time-out wordt zo veel mogelijk in de klas aangeboden. Kan dit niet dan wordt dit in een andere 
ruimte gedaan of in een andere klas. 
 
Samenwerking 
Als school werken we samen met De Deel (= het CJG) van de gemeente Ten Boer. Verder werken we 
samen met de scholen binnen SWV 20-01 subregio Noord. Deze samenwerking is in ontwikkeling. 
 
Welke specifieke ondersteuningsarrangementen kan de school bieden? 
Wij kunnen onderwijsarrangementen bieden op het gebied van gedrags- en/of leerproblemen 
binnen de groep waar de leerling deel van uit maakt. 
 
Ambities 
We willen de deskundigheid en vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van orthodidactiek 
en orthopedagogiek vergroten. Verder willen we de samenwerking binnen subregio Noord 
vergroten.  
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Bijlage 1: Schema organisatie interne leerlingenzorg  

Alles altijd in overleg met de ouders! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEEN problemen 

WEL  problemen 

 

Voortgang v/d leerling wordt bewaakt d.m.v.: 

 reguliere groepsbesprekingen met IB-er 

 resultaten toetsen leerlingvolgsysteem 

 observaties door de groepsleerkracht 

 gesprekken met de ouders 

Leerkracht signaleert problemen 

a.h.v.: 

 observaties door de leerkracht 

 analyse schoolwerk en gedrag 

 resultaten leerlingvolgsysteem 

 gesprekken met de ouders 

leerkracht lost het probleem op dmv.: 

 extra instructie of verrijking (notitie planmatig handelen) 

 Evt. individueel plan (lezen) 
 

probleem wordt 

opgelost 

probleem wordt 

NIET opgelost 

aanmelden bij Interne Begeleider :  

 kind scoort voor de 2
e
 keer een hoge A (plusleerling) of  D/E score 

 welbevinden betrokkenheid blijft een probleem 
 

 
 

 leerkracht en IB-er proberen gezamenlijk een 

oplossing te vinden: 

 pedagogisch/didactisch onderzoek  

 Invullen DHH 

 Orthopedagoog voor consult 

 CJG “De Deel” (via GGD-verpleegkundige) 

 

probleem wordt 

opgelost 

probleem wordt 

NIET opgelost 

Leerkracht en IB-er bespreken leerling 

 

 

Voortzetten plan 

Zoeken naar structurele oplossing binnen de school  

 Aanmelding orthopedagoog 

 aangepaste leerlijn binnen de eigen jaargroep 
(gevolgen voor eindtermen!) 

 plaatsen in andere groep (doubleren) 

 Voor plusleerling een 1
e
/ 2

e
 leerlijn of versnellen 

 

 

probleem wordt 

opgelost 

 

probleem wordt 

NIET opgelost 

Er wordt een passende oplossing gezocht: 

 Handelingsgericht arrangeren 

 Eigen leerlijn in de groep 

 Ontwikkelperspectief  

 Andere basisschool 

 Speciale (basis)school 

 

 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Stap 5 

Stap 6 

Stap 0 




