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Onderwijsondersteuningsprofiel  

               2016-2017 

 

Naam school 

 

 

KBS Mariabasisschool - Marknesse 

 

Ingevuld op  

 

 

31-10-2016 

 

 

Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 

 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen 

behalen kunnen dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze 

verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Dat begint al bij de aanbieding van de leerstof. 

We geven instructie en verwerkingsstof op verschillende manieren en niveaus, aangepast 

aan de mogelijkheden van elke leerling. We werken met het directe instructiemodel. 

Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen ondersteuning in de eigen groep  van de 

eigen leerkracht.  

Indien nodig kan externe hulp worden aangevraagd voor consultatie en/of onderzoek.  

 

Voorop staat dat een veilige en prettige werksfeer de basis zal zijn van waaruit wij 

werken. Mensen kunnen zich het best ontwikkelen wanneer zij zich goed en 

geaccepteerd voelen. Het sociale aspect van samenwerken staat centraal. De leerkracht 

toont door voorbeeldgedrag hoe je elkaar in en buiten de groep met respect benadert. 

In de omgang met elkaar geven we positieve bevestiging en maken we veelvuldig  

gebruik van complimenten 

 

 

 

 

 

 

 

Kengetallen 

 

Leerlingenaantal (01-10-16) 100 

Leerlingengewicht  aantal lln 0,3:7 aantal lln1,2:2 

 

Verwijzingen 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal sbo-verwijzingen 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl. 3 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl. 4 0 0 0 
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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 

                              1             

Aantal kinderen met een  
opp voor slechts één vak 

                                          1 

 

Uitstroom naar v.o. 2014 2015 2016 

Voortgezet so  0  0  0 

Praktijkonderwijs 0 0 0 

VMBO BB 3 1 0 

VMBO K 1 1 0 

VMBO T 5 3 6 

HAVO 2 4 5 

VWO 0 0 3 

Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – ZIE FORMULIER BASISONDERSTEUNING!!!! 

 

 Gemiddelde score 

1.  Schoolbeleid leerlingenzorg 3,5 

2.  School als veilige omgeving 3,6 

3.  Effectief afstemmen op verschillen 2,8 

4.  Zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen 3,8 

5.  Opbrengst- en handelingsgericht werken 3,6 

6.  Werken met ontwikkelingsperspectieven 3,8 

7.  Vakbekwaamheid en professionalisering 3,2 

8.  Ouders als partner bij onderwijszorg 3,2 

9.  Overdracht van leerlingen 3,4 

10. Interne zorgstructuur 3,7 

11. Samenwerking met externe professionals 3,8 

12. Kwaliteitsbewaking leerlingenzorg 3,8 

  

 

 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning  

 

Datum laatste inspectierapport 15 mei 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 
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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 

    

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 
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Dyslexie 

 

 

 

 

      

Dyscalculie 

 

 

 

 

      

Motorische 

beperkingen 

 

 

 

      

Zieke kinderen 

 

 

 

 

      

ZML-kinderen 

 

 

 

 

      

Auditieve 

beperkingen 

 

 

 

      

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 

 

 

 

 

      

ADHD 

 

 

 

 

      

Autisme 

 

 

 

 

      

Jong risicokind 

 

 

 

 

      

Anderstaligen 

 

 

 

 

      

Hoogbegaafdheid 

 

 

 

 

      

Anders, nl 

      

 

 

 

      

 

 

 

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?  

Er wordt vanaf de herfstvakantie 2016 gestart met hoogbegaafden ondersteuning in de 

bovenbouw, door een hiervoor opgeleide leerkracht 
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Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding  

van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

 

Gebouw 

 

Het gebouw straalt rust uit. Het 

is goed onderhouden. 

Het is overzichtelijk voor ouders 

en kinderen. 

Er is een mooi 

speellokaal/gemeenschapsruimte 

Er is een aparte IB  ruimte 

Er zijn een aantal zoldertjes in 

de lokalen, waardoor er extra 

werkruimte is gecreeërd. 

Er is een aangepast toilet 

      

 

Schoolomgeving 

 

De school ligt wat ver van de 

hoofdstraat.  

Er is een mooi ruim plein en een 

groene tuin. 

Het plein is goed omheind 

De Pastoor Weijsstraat is een 

rustige straat wat verkeer 

betreft. 

      

 

Leerlingpopulatie 

 

onze leerlingpopulatie is 

gevarieerd, met voornamelijk 

autochtone leerlingen. 

Relatief veel leerlingen met 

gewicht (bijna) 10% 

 

 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

 

Teamfactoren 

 

Er is een hecht team, met dezelfde 

doelen.  

Er wordt 

handelingsgericht/opbrengstgericht 

gewerkt. 

Er worden gezamenlijke cursussen 

gevolg 

      

 

Leerkrachtfactoren 

 

Er wordt gewerkt met het directe 

instructiemodel en het 12 

fasenmodel voor zelfstandig 

werken wordt gehanteerd 

Er wordt in groep 3 t/m 8 met de 

methodiek van Taakspel gewerkt. 

Hiermee beïnvloeden we op 

positieve wijze het zelfstandig 

werken.In schooljaar 2016-2017  

wordt het ook voor groep 1 en 2 

ingevoerd.  
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Anders 

 

 

 

 

 

Heeft de school in 2015-2016 gewerkt aan het verbeteren van het 

onderwijsondersteuningsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften? Zo ja, 

welke onderwerpen betrof het en met welk concreet resultaat? 

 

1: woordenschat 

2; opleiden in de school 

3: hoogbegaafdheid 

4: leren van elkaar 

5: orientatie op 21 century skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en 

hoe? 

 

1: cooperatief leren 

2: hoogbegaafdheid 

3: leren van elkaar 

4: invoeren sociaal emotioneel observatie systeem; ZIEN! 

5: invoeren "Taakspel" groep 1 en 2 en implementeren groep 3 t/m 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


