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Schoolondersteuningsprofiel  

               2021-2022 

 

Naam school 

 

 

SWS De Floreant, Luttelgeest e.o.  

 

Ingevuld op  

 

 

26-10-2021 

 

 

Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 

 

SWS De Floreant is één van de grootste dorpsscholen van De Noordoostpolder en telt zo’n 150 

leerlingen. Sinds de herfstvakantie van 2020 zit de school met alle groepen in een nieuw 

gebouw. Op De Floreant is iedere leerling welkom. Er wordt daarom ook nauw samengewerkt 

met het zorgteam, orthopedagoog, logopedist, dyslexiebehandelaars, expertisecentrum, e.d. 

om het onderwijs passend te maken. Elke dag werkt het team met passie voor onderwijs aan 

een zo goed mogelijk aanbod voor ieder kind. Er is een zeer goed pedagogisch klimaat op De 

Floreant, waardoor leerlingen tot ontwikkeling komen, ouders zich er thuis voelen en 

teamleden er met veel plezier werken.  

 

 

 

Kengetallen 

 

Leerlingenaantal (01-10-21) 152 

Schoolweging 31 

 

Verwijzingen 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Aantal sbo-verwijzingen 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl 3 0 0 0 

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 
      2   1 1 3 

Aantal kinderen met een  
opp voor slechts één vak 
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Uitstroom naar v.o. 2019 2020 2021 

Voortgezet so  0 0 0 

Praktijkonderwijs 0 1 0 

VMBO BB 0 0 2 

VMBO K 1 3 4 

VMBO T 5 6 3 

MAVO – HAVO 3 5 1 

HAVO 2 1 3 

HAVO – VWO 3 3 3 

VWO 3 0 6 

Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – ZIE FORMULIER BASISONDERSTEUNING!!!! 

 

 Gemiddelde score 

1.  Schoolbeleid leerlingondersteuning 3,1 

2.  School als veilige omgeving 3,4 

3.  Effectief afstemmen op verschillen 3,2 

4.  Zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen 3,6 

5.  Opbrengst- en handelingsgericht werken 3,3 

6.  Werken met ontwikkelingsperspectieven 3,5 

7.  Vakbekwaamheid en professionalisering 3,2 

8.  Ouders als partner bij onderwijsondersteuning 3,2 

9.  Overdracht van leerlingen 3,4 

10. Interne ondersteuningsstructuur 3,4 

11. Samenwerking met externe professionals 3,3 

12. Kwaliteitsbewaking leerlingondersteuning 3,5 

  

 

 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning  

 

Datum laatste inspectiebezoek 11 december 2020 

 

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de inspectie: 

Er is sprake van een erg nieuwe school, een nieuw team, een nieuwe intern begeleider, een 

nieuwe directeur en bovenal is er sprake van veel ambitie. ‘De school heeft een 

leerlingpopulatie die niet alleen door, maar ook dankzij het onderwijs ergens moet komen.’ 

De inspecteur heeft aangegeven dat de intern begeleider en de directeur elkaar uitstekend 

aanvullen en dat zij merkt dat er samen nagedacht wordt over de school. ‘De directeur 

heeft oog voor het team en is zich ervan bewust dat je mensen moet meenemen. Hij hangt 

er niet boven, maar weet dat het een proces is dat je alleen samen kunt en moet 

aanpakken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ Ook geeft ze aan dat er een 

grote betrokkenheid spreekt uit het team en de omgeving bij de school.  
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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 

 

 

 

 

Dyslexie 

 

 

 

 

 

Dyscalculie 

 

X Rekencoördinator 

Motorische 

beperkingen 

 

 

 

 

Zieke kinderen 

 

 

 

 

 

ZML-kinderen 

 

 

 

 

 

Auditieve 

beperkingen 

X Leerkracht heeft ervaring in privé sfeer 

Visuele beperkingen 

 

 

 

 

 

Gedragsproblemen 

 

X Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

ADHD 

 

X Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

Autisme 

 

X Intern begeleider, tevens gedragsspecialist 

Jong risicokind 

 

X Specialist onderbouw i.o. 

Anderstaligen 

 

 

 

 

 

Hoogbegaafdheid 

 

X Intern begeleider, tevens hoogbegaafdheidscoördinator 

Anders, nl 

      

 

 

 

 

 

 

 

Structurele voorzieningen voor kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

Biedt de school over een specifiek aanbod voor kinderen met een bepaald type extra 

onderwijsbehoeften? Zo ja, wat houdt dit aanbod in? N.v.t. 
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Stimulerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften 

 

 Stimulerende factoren 

 

Gebouw 

 

Sinds de herfstvakantie van 2020 zit de school met alle 

groepen op één locatie in een compleet nieuw gebouw. 

 

Schoolomgeving 

 

Er wordt momenteel nog gewerkt aan een uitdagend en 

groen schoolplein. Daarbij wordt er i.s.m. het dorp een 

pannakooi geplaatst en speeltoestellen rondom de school. 

De school zal hierdoor een centrale plek krijgen in het dorp 

 

Leerlingpopulatie 

De leerlingpopulatie bestaat uit een mix van leerlingen van 

verschillende sociaal-culturele achtergronden. Het grootste 

gedeelte van de leerlingen is afkomstig uit Nederland. 

Daarnaast zijn er leerlingen afkomstig uit Polen, Portugal en 

Litouwen. Ook zijn er leerlingen woonachtig op het AZC, 

afkomstig uit Syrië, Pakistan, Iran, Egypte. 

 

Teamfactoren 

 

Een mooie mix van jong en oud(er), vrouwen én mannen. 

Met verschillende kwaliteiten en expertises. Een goede 

bezetting met overlap, dus ruimte op bepaalde dagen voor 

extra ondersteuning. Daarnaast een aantal stagiaires die ook 

zorgen voor de extra handen in de klas. 

 

Leerkrachtfactoren 

 

De leerkrachten staan open voor nieuwe dingen, uitdagingen 

en werken probleemoplossend. Tevens is er voldoende 

aandacht voor de professionele houding en stelt een ieder 

zich leerbaar op. 

 

Anders 

 

- 

 

 

 

 

Heeft de school in 2020-2021 gewerkt aan het verbeteren van het 

onderwijsondersteuningsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften? Zo ja, 

welke onderwerpen betrof het en met welk concreet resultaat? 

 

Leerlingvolgsysteem groep 1-2: DORR is vervangen door het Digikeuzebord. Er wordt 

gewerkt met het keuzebord en de leerlijnen. Komend schooljaar zal dit verder uitgediept 

worden. Een wens is om een jaarplanning met doelen vorm te geven, waarna er 

activiteiten/thema’s gekoppeld worden. Dit is momenteel nog in ontwikkeling. 

 

Weektaak.com: tijdens de thuiswerkperiode is het implementeren van weektaak.com in een 

stroomversnelling gekomen. Dit maakt dat de groepen 3 t/m 8 nu met deze tool werken. 

Tijdens de groepsbesprekingen zal het HGW binnen de weektaak een terugkomend 

gesprekspunt blijven. 
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Onderwijsaanbod: er zijn werkgroepen geformeerd om de kernvakken onder de loep te 

nemen. Er is in kaart gebracht wat er nodig is. Daarnaast hangt de keuze van bepaalde 

methodes/methodieken samen met de herijkte missie/visie/kernwaarden. Dit stuk wordt 

naar verwachting voor de kerstvakantie afgerond, waarna er op het gebied van methodes en 

methodieken keuzes gemaakt kunnen worden.  

 

Zorgstructuur: het groepsplanloos is verder geïmplementeerd met het gebruik van het 

groepsoverzicht. Het aanbod voor de meerpresteerders is aangevuld met verschillende 

materialen per vakgebied. Daarnaast is er een leerkracht gefaciliteerd die specifiek met 

deze doelgroep aan het werk gaat. Dit gebeurt op één moment van de week.   

 

 

 

 

 

Op welke onderdelen gaat de school in 2021-2022 de onderwijsondersteuning verder 

verbeteren en hoe? 

 

Spelling en taal: de huidige spellings- en taalmethode is verouderd en voldoet niet meer. 

Leerkrachten zijn genoodzaakt om zelf materiaal te ontwikkelen om de leerlingen voldoende 

oefening aan te bieden. De methodiek ZLKLS voldoet echter nog wel. Hierom wordt er voor 

spelling specifiek gezocht naar een methode mét oefenstof die hierbij aansluit. De spellings- 

en taalmethode wordt gedurende de komende twee jaar vervangen en geïmplementeerd.  

 

Begrijpend lezen: de resultaten van het begrijpend lezen zijn niet naar tevredenheid. 

Momenteel wordt er niet gewerkt met een bepaalde methode of methodiek. Hierom zal er 

gekeken worden naar een passende methode of methodiek die eventueel verweven kan 

worden met de wereldoriëntatiemethode.  

 

 

 

Ingevuld door  

Henk Orsel, directeur 

Mark Wever, intern begeleider 

 

 


