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Onderwijsondersteuningsprofiel  

               2016-2017 

 

Naam school 

 

 

RKBS De Horizon 

 

Ingevuld op  

 

 

20-12-2016 

 

 

Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 

 

Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend de school uit'. Lijfspreuk: 'Veelzijdig 

leren om kleurrijk te leven'. De kwaliteit van ons onderwijsleerproces is dankzij een 

doorgaande lijn in het leerstofaanbod positief bepalend voor de onderwijskansen in en 

ná de basisschool. Met de kerndoelen als eindpunt werken we met flexibele en 

pedagogisch capabele leerkrachten vanuit uitdagende methodes als leidraad aan ons 

onderwijs. Dankzij een uitgebreid zorgsysteem is ons onderwijs effectief voor elk type 

kind. Vanuit een goed en veilig sociaal-pedagogisch klimaat streven we ernaar de 

creativiteit van onze kinderen zo veel mogelijk te benutten en te ontwikkelen.   

 

 

 

 

 

 

 

Kengetallen 

 

Leerlingenaantal (01-10-16) 139 

Leerlingengewicht  aantal lln 0,3:1 aantal lln1,2:0 

 

Verwijzingen 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal sbo-verwijzingen 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl. 3 0 1 ( combiplaatsing) 1 (combiplaatsing) 

Aantal verwijzingen so cl. 4 0 0 0 

 

Ontwikkelingsperspectief gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 

Aantal kinderen met een  
opp voor meer vakken 

0 0 0 0 1  

(cl.4) 

2 0 1 

cl.2 

Aantal kinderen met een  
opp voor slechts één vak 

0 0 0 0 0 0 2 

dysl. 

0 

 

Uitstroom naar v.o. 2014 2015 2016 

Voortgezet so  0  0 0 
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Praktijkonderwijs 0 0 0 

VMBO BB 2 2 1 

VMBO K 3 3 3 

VMBO T 12 7 6 

HAVO 1 4 0 

VWO 1 3 0 

Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – ZIE FORMULIER BASISONDERSTEUNING!!!! 

 

 Gemiddelde score 

1.  Schoolbeleid leerlingenzorg 4 

2.  School als veilige omgeving 4 

3.  Effectief afstemmen op verschillen 4 

4.  Zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen 4 

5.  Opbrengst- en handelingsgericht werken 4 

6.  Werken met ontwikkelingsperspectieven 4 

7.  Vakbekwaamheid en professionalisering 3 

8.  Ouders als partner bij onderwijszorg 4 

9.  Overdracht van leerlingen 4 

10. Interne zorgstructuur 4 

11. Samenwerking met externe professionals 4 

12. Kwaliteitsbewaking leerlingenzorg 4 

  

 

 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning  

 

Datum laatste inspectierapport 13-02-2012 

 

Invullen indien het een bezoek aan de hand van het ‘oude’ inspectiekader betrof 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsleerproces De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de 
onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen 
taakbetrokken 
5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof 

 

    

5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 

 

    

5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de 

onderwijsactiviteiten 

    

De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking  
en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling  
tussen de leerlingen 

6.1 De aangeboden leerinhouden maken afstemming 

mogelijk op de onderwijsbehoeften van individuele 

leerlingen 

    

6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen 

    

6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 

verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 
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6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen 

in ontwikkeling tussen de leerlingen 

    

Zorg en begeleiding De leraren volgen systematisch de vorderingen van 
de leerlingen 

7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van 

genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen 

van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

    

 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Zorg en begeleiding 
7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de 

voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 

    

Leerlingenzorg De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen 
extra zorg 
8.1 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 

bepaalt de school de aard van de zorg voor de 

zorgleerlingen 

    

8.2 De school voert de zorg planmatig uit  

 

   

8.3 De school evalueert regelmatig de effecten van de 

zorg 

    

8.4 De school zoekt de structurele samenwerking met 

ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 

leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 

    

 

Invullen indien het een bezoek aan de hand van het ‘nieuwe’ inspectiekader betrof 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsresultaten Resultaten     

Onderwijsproces 

Aanbod     

Zicht op ontwikkeling     

Didactisch handelen     

Ondersteuning     

Klimaat en veiligheid 
Schoolklimaat     

Veiligheid     

 

 

 

Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

Op onze school is meer dan gemiddelde 

expertise beschikbaar m.b.t. het 

onderwijsaanbod aan kinderen met extra 

onderwijsbehoeften als gevolg van: 

 

 

Toelichting 

Spraak-

taalproblemen 

 

 

 

Ervaring in begeleiding van een leerling vanuit 

Kentalis 

Dyslexie 

 

 

 

 

Expertise dyslectie vanuit kennis/ scholing intern 

begeleider 

Dyscalculie 

 

 

 

 

      

Motorische   
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beperkingen  Ervaring met leerling Cerebrale Parese, cluster 3 

Zieke kinderen 

 

 

 

 

      

ZML-kinderen 

 

 

 

 

      

Auditieve 

beperkingen 

 

 

 

Ervaring in het werken met soluss apparatuur 

m.b.t. gehoorproblemen bij 2 leerlingen  

Visuele beperkingen 

 

 

 

 

      

 

Op onze school is meer dan gemiddelde 

expertise beschikbaar m.b.t. het 

onderwijsaanbod aan kinderen met extra 

onderwijsbehoeften als gevolg van: 

 

 

Toelichting 

Gedragsproblemen 

 

 

 

 

Het team is gediplomeerd voor de kanjertraining  

ADHD 

 

 

 

 

Het team heeft ervaring met meerdere kinderen  

Autisme 

 

 

 

 

Het team heeft ervaring met meerdere kinderen  

Jong risicokind 

 

 

 

 

      

Anderstaligen 

 

 

 

 

      

Hoogbegaafdheid 

 

 

 

 

kennis bij intern begeleider en coördinator 

hoogbegaafdheid 

Anders, nl 

combiplaatsing  

 

 

 

ervaring met het traject combiplaatsing  bij De 

Twijn  

 

 

 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) 

apart les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het?  

Ja, een half uur per week krijgt een geselecteerde plusgroep verrijkend onderwijs vanuit het 

onderwijsproject acadin. Dit wordt aangestuurd door een leerkracht. De verwerking vindt 

plaats in de extra leertijd van de kinderen.Er is een ambulante leerkracht op school voor 6 

dagdelen ter ondersteuning van (groepjes) kinderen met extra onderwijsbehoeften. De 

ondersteuning is opgenomen in een rooster. Daarnaast is er nog een groepsleerkracht die 

vanuit vierslagleren ook nog 2 dagdelen ondersteuning biedt aan groepjes leerlingen. 
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Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding  

van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

 

Gebouw 

 

Het gebouw wordt intern 

verbouwd:  extra 

groepslokaal, leerplein en 

nieuwe personeelsruimte en 

bibliotheekruimte,  

      

 

Schoolomgeving 

 

Er zijn meerdere ruim 

opgezette speelplaatsen met 

uitdagende 

speelvoorzieningen.  

klimtoestel onderbouwplein 

is aan vervanging toe. 

Op grasveld staan  'oude' 

speeltoestellen  

 

Leerlingpopulatie 

 

            

 

 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

 

Teamfactoren 

 

Twee nieuwe, jonge  

leerkrachten zijn part time 

aan de school verbonden.  

      

 

Leerkrachtfactoren 

 

            

 

Anders 

 

-Door de brede zorg die onze 

school aanbiedt, zijn de 

leerkrachten ervaren in het 

geven van onderwijs aan 

kinderen met een beperking. 

-De school beschikt over een 

grote groep bereidwillige 

ouders. Hierdoor is de 

ondersteuning van 

binnenschoolse- en 

buitenschoolse activiteiten 

gewaarborgd.  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

Heeft de school in 2015-2016 gewerkt aan het verbeteren van het 
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onderwijsondersteuningsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften? Zo ja, 

welke onderwerpen betrof het en met welk concreet resultaat? 

 

-Door middel van de nieuwe taalmethode werken we op onze school meer met 

leerdoelen binnen het taalonderwijs en wordt er steeds meer adaptief gewerkt. 

-Coöperatief leren is bij het taalonderwijs een voorwaarde geworden om de leerdoelen 

te behalen.  

-Introductie van leerdoelen bij de overige instrumentele vakgebieden is ook ingezet. 

-De individuele leerkrachten ontwikkelen zich door middel van individuele nascholing op 

diverse fronten.   

-Binnen de formatie is er nog steeds ruimte gecreërd voor inzet van leerling 

ondersteuner voor 8 dagdelen. 

-teamscholing door Kentalis gericht op leerlingen met gehoorbeperkingen. 

-stichting MEE heeft psycho- educatie verzorgd voor groep 5  opgebied van autisme. 

-inzet expertisecentrum: Twijn, dyslexiespecialist, gedragsspecialist, Ijsselgroep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en 

hoe? 

 

*Door invoering van klasseplan in schooljaar 2016-2017 willen we niet alleen de 

weektaak hiermee invulling geven maar ook: 

-de drie niveaus: minimale leerstof-basisstof- extra stof  

-de leerdoelen aangeven per niveau 

-ook het gebruik van de groepsplannen vanuit Klasseplan hanteren 

-duidelijk stappenplan voor de onderwijsondersteuning van specifieke leerlingen 

zichtbaar maken. 

*Individuele cursus/ / opleiding vanuit Aves academie. 

*Documenten en formats evalueren en bijstellen. 

*Programma Zien vergelijken met de mogelijkheden binnen de kanjertraining 

*Website bijhouden per groep. 

*Plan van Aanpak RI&E 2015 uitvoeren. 

*ICT beleidsplan De Horizon 2017-2019. 
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