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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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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.

4

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

6

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.
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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.

9

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.
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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
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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

23

Bijlage Scores Grenzen van de zorg
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DEEL II

25

ANALYSE EN BELEID

1. Basisondersteuning
Beeldvorming
Wat zien wij?

Alle indicatoren voor basisondersteuning zijn op orde.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Wij vinden dat de ondersteuningsstructuur op de St. Jozefschool van een
voldoende niveau is.
Er wordt veel aandacht besteed aan de instructievaardigheden van de
leerkrachten, het pedagogisch klimaat en het leren aan en van elkaar (team
onderling, maar ook met verschillende scholen onderling).
Het borgen van de kwaliteit vinden wij belangrijk. Daarom werken we met een
kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus). Hierdoor kunnen we anticiperen op de
veranderingen in de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten bewust bezig zijn met het volgen en
beïnvloeden van het onderwijsleerproces. Dat zij dit doen vanuit een
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en volgens vastgelegde afspraken.
Dit doen zij door data (toets resultaten en observaties) te analyseren,
interpreteren en vervolgens hier een plan op te stellen waar nieuw doelen
worden gesteeld en deze in hun onderwijsaanbod te verwerken. De
vakspecialist maakt plannen voor het betreffende vakgebied. De gemaakte
afspraken en plannen worden met de basisleerkrachten, ib-er of in teamoverleg
besproken.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?
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Kijkend naar de voor passend onderwijs relevante criteria uit het Toezichtkader
van de Onderwijsinspectie scoren we voldoende.
We willen echter van voldoende/goed naar beter en zullen daarom de komende
twee jaar een aantal optimaliseringsprojecten ingaan.
We blijven werken aan het opbrengstgericht werken en handelingsgericht
werken.
De leerkrachten krijgen na iedere periode de gelegenheid om met elkaar de
resultaten te bespreken en plannen op te stellen in het DGO (digitaal
groepsoverzicht). Vaardigheidsscores, beschermende en belemmerende
factoren, doelen, etc. worden geformuleerd.
De ib-er en directeur zetten deze items iedere teambijeenkomst op de agenda
en volgen de plannen van de vakspecialisten en basisleerkrachten.
Er worden klassenobservaties uitgevoerd door directie en ib-er m.b.v.
kijkwijzers van het KPC.

2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het
SWV)
Beeldvorming
Wat zien wij?

Op school worden talenten ingezet voor het collectief. Dit betekent dat mensen
de kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen en buiten de school.
De leerkrachten krijgen de kans om zicht te ontwikkelingen binnen de
veranderingstrajecten. De leerkrachten hebben vakken geadopteerd; zij
specialiseren zich o.a. in de leerlijnen van het vak.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Wij zijn trots op wat wij hebben georganiseerd. Hieruit blijkt dat de St.
Jozefschool een lerende organisatie is.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

We zullen de komende jaren zullen de hoofddoelstellingen zijn:
• Op weg naar duurzaam voldoende resultaten. De eindresultaten blijven
om aandacht vragen. Het team en het bestuur staan voor goed
kwalitatief onderwijs en zullen daarom samen de resultaten goed
volgen en bespreken en zullen mogelijk aanpassingen doen die nodig
zijn om duurzaam voldoende resultaten te gaan behalen.
 Verdieping van het concept en het borgen van de bereikte werkwijze.

3. Ondersteuningsvoorzieningen
Beeldvorming
Wat zien wij?

Leerlingen verschillen en dat mag! Omdat er meer ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling en verschillen in ontwikkeling meer worden geaccepteerd, zullen er
minder leerlingen als ‘zorgleerling’ bestempeld worden. Pas bij echte
ontwikkelingsstoornissen, waar structurele hulp nodig is, wordt over een
‘zorgleerling’ gesproken.
Ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden.
Dit gebeurt in de eerste plaats tijdens de instructie, door de vakspecialist. We
geven kinderen verlengde instructie (na de klassikale instructie extra
herhaling/in oefening) of pre-teaching (voor-instructie zodat kinderen goed
voorbereid de klassikale instructie kunnen volgen).
Soms sluit het niveau van een kind meer aan op het niveau van een andere
jaargroep. In een aantal gevallen krijgen kinderen dan instructie in die
jaargroep, voor bijvoorbeeld rekenen.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Wij zijn tevreden over wat we al kunnen, maar willen ons graag blijven
ontwikkelen. Op een kleine school is het van belang dat we de kennis delen en
zorgen voor een zorgvuldige overdracht.
We zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen, we moeten dezelfde taal spreken,
afspraken maken en naleven.
Specialisten leren en specialiseren zich steeds meer in hun vak; deze kennis en
opgedane expertise moet worden gedeeld.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

De komende jaren zullen de hoofddoelstellingen zijn:
- kindgesprekken (doelen stellen en evalueren)
- portfolio
- verdiepen kennis van vakspecialisme.
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving
Beeldvorming
Wat zien wij?

De school is toegankelijk met een rolstoel.
Om de school is voldoende speelruimte. De school heeft verschillende
bewegingsruimtes (speelplein en gymzaal). Beide zijn toegankelijk voor
mindervaliden.
Binnen de school zijn verschillende leerpleinen/decors ingericht waar alle
leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze ruimtes zijn ingericht om te werken
in tweetallen, groepjes, maar ook voor de leerling die zich even terug wil
trekken of in alle rust wil werken.
In drie van de vier lokalen ligt vloerbedekking (akoestiek).

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende bewegingsruimte (looproute) is en
rust in de school. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe er in de diverse
ruimtes moet worden gewerkt.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

Aandachtspunten:
Er zijn afspraken gemaakt omtrent het functioneren in de diverse ruimtes. De
komende periode blijven deze afspraken gehanteerd en geëvalueerd. De
afspraken gaan niet alleen over omgang met het materiaal, maar ook over
werkhouding en rust in de school.

5. Samenwerkende ketenpartners
Beeldvorming
Wat zien wij?

We hebben een goed lopend netwerk als het gaat om onderwijs en zorg.
Vooral op het niveau van de stichting verloopt de samenwerking goed.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

De samenwerking met (school)maatschappelijk werk en GGD kan een goede
bijdrage leveren aan optimale zorg voor leerlingen. De invulling van Passend
Onderwijs zou ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning voor leerlingen snel
gerealiseerd moet worden. We ervaren het aspect ‘tijd’, bereikbaarheid en
snelle actiebereidheid nog weleens als lastig.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

We gaan de werkwijze met de genoemde instanties goed in de gaten houden
en proberen de korte lijntjes te hanteren. Dit wordt regelmatig geëvalueerd.
De invulling van het (school)maatschappelijk werk en GGD zal goed bekeken
en moeten worden geëvalueerd.
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6. Materialen in de klas
Beeldvorming
Wat zien wij?

Nu nog behoefte aan orthodidactisch materiaal voor taal/lezen en
rekenen/wiskunde. Specifiek aanbod/materialen voor meer- en hoogbegaafden
kan worden uitgebreid.
Verder al veel materiele zaken op orde.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Vakspecialisten kunnen in kaart brengen aan welke materialen er nog (meer)
behoefte is in de groepen/in de decors.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

Inventarisatielijsten opstellen.
Materialen aanschaffen/lenen van een collega-school.
Materialenlijst opstellen en evalueren.

7. Grenzen van de zorg
Beeldvorming
Wat zien wij?

Wanneer spreken we over grenzen van zorg?
We spreken meer over leerlingen met een grote zorgvraag/met veel specifieke
onderwijsbehoeften:
o
Wanneer de begeleiding van de leerling specialistische kennis van
een stoornis vergt bij de groepsleerkracht/het team.
o
Wanneer het welbevinden en de veiligheid van de leerling in het
gedrang komen.
o
Wanneer het welbevinden en de veiligheid van de
klasgenoten/schoolgenoten in het gedrang komen.

Oordeelsvorming
Wat vinden wij?

Grens:
 Leerlingen die (bijna) blind zijn
 Leerlingen met ernstige verstandelijke beperkingen
 Leerlingen met een lichamelijke handicap waardoor de
zelfredzaamheid ontbreekt
 Leerlingen met reactieve hechtingsstoornis.
 Leerlingen met zware gedragsproblemen die hoog scoren op de DSM.
 Wanneer de structurele behoefte van een leerling aan aangepast
lesmateriaal, meer dan één uur werktijd per week vergt van de
groepsleerkracht.
 Wanneer de leerling meer dan incidenteel behoefte heeft aan extra
fysieke ruimte of ‘eigen tijd’ onder toezicht.

Besluitvorming
Wat gaan wij
doen?

De komende twee jaar ligt de nadruk op het inzetten van handelingsgerichte
kindgesprekken en het versterken van de rol van ouders bij het onderwijs en de
zorg. We willen leerkrachten verdiepende training geven in het vertalen van
onderwijsbehoeften naar concrete punten in het groepsplan/HGW. Dit op
zorgvuldige wijze juist vastleggen, uitvoeren, evalueren en borgen.
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Samenvatting van de hoofdlijnen
De ondersteuningsstructuur op de St. Jozefschool is van een voldoende niveau. Leerkrachten zijn
goed op weg om de kinderen te bedienen op hun behoeftes en leerstijlen. Op school worden
talenten ingezet voor het collectief. Het borgen van deze kwaliteiten is belangrijk.
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DEEL III

VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR:

Datum: 9 november 2017

Plaats: Azewijn

En vastgesteld door het bestuur:

Datum: 18-12-2017

Plaats: Doetinchem
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