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Inleiding  

In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding 
op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs gebaseerd op de formulering 
basisondersteuning , aanbod voor ondersteuning en extra ondersteuning die aan leerlingen bij ons 
op school geboden kan worden. 

Aangaande het SOP staat in het Ondersteuningsplan van het SWV PO 20.01 (april 2016) het volgende 
omschreven:  

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een 
samenwerkingsverband kan bieden.  Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een 
dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.  
Hiermee kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden 
voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.  

En in de omschrijving van basisondersteuning: 
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de 
eventueel extra ondersteuning die een individuele school – eventueel met ketenpartners – biedt. 

Kortom: in het SOP komt de stand van zaken rondom de basisondersteuning en de basiskwaliteit van 
de scholen (gebruik: checklist) en de extra ondersteuning die de school biedt (gebruik : index 
verscheidenheid). 
En wenselijk: de ambities van de school omtrent het bieden van extra ondersteuning 

 
Wettelijk kader  
Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de 
taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt. In dit 
document beschrijft de school de basisondersteuning, de extra ondersteuning die de school biedt of 
wil gaan bieden. Als slot beschrijft de school de ambities die er zijn rond Passend Onderwijs. 
 
Het schoolondersteuningsprofiel:  
• is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids 
• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school  
• wordt geschreven door de directie van de school  
• wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld (op onze school jaarlijks) 
• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad  
 

Samenwerkingsverband 20.01 
Onze school maakt deel uit van het provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 

20.01). In dit regionaal samenwerkingsverband is een dekkend aanbod onderwijsondersteuning 

aanwezig. 

Alle informatie over het samenwerkingsverband 20.01 vindt u op de website: 

www.passendonderwijsgroningen.nl 

 

 
 
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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1. Algemene gegevens van de school 
 
Naam van de school    : Christelijke Basisschool De Rank 
Bezoekadres     : A.G. Bellstraat 14 
Postcode     : 9989 AT 
Plaats      : Warffum 
Brinnummer     : 05UG 
Directeur     : Mathilde Lievers 
Intern Begeleider    : Greetje Doornbos 
Samenwerkingsverband   : 20.01 
Aantal leerlingen oktober 2016  : 43 

 
 

2. Missie & Visie van de school 
 

Motto van onze Missie: 
Iedereen uniek, Samen sterk 

 
 

De toekomst hoort toe aan degenen die geloven in de schoonheid van hun dromen –

Eleanor Roosevelt.  

 

Onze droom 

Onze droom is dat leerlingen  op onze christelijke basisschool zich gezien voelen, gekend en 

geliefd. Elk kind is een kostbaar geschenk van God. Dat ze maximaal worden uitgedaagd om 

zich cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot maatschappelijke burgers binnen de 

context van hun vermogen. Als team willen we hier aan bijdragen door middel van goed 

onderwijs waarin we als competente leerkrachten leercapaciteiten van leerlingen optimaal 

exploreren, waardoor ieder kind  uitstroomt naar een school voor Voortgezet Onderwijs dat 

het beste bij hem past. Wij willen als school vorm en inhoud geven aan opbrengstgericht 

onderwijs en waardengericht onderwijs, passend bij de drie identiteiten van onze school. 

Daarnaast streven we naar een goede samenwerking met ouders en willen zo zorgen een 

hoge mate van betrokkenheid.  
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Visie van onze school 

Het kind staat centraal 

In ons onderwijs staat het kind centraal. Wordt het kind hier beter van? 

We praten op onze school niet over kinderen maar met kinderen. 

Wat heeft het kind zelf nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Eigenaarschap is daarbij het 

kernwoord. Met eigenaarschap bedoelen we dat leerlingen een eigen verantwoordelijkheid 

hebben, dat ze hun eigen doelen kunnen stellen. Ze hebben invloed op wat ze leren en 

waarom? Leerlingen denken zelf na. Hun betrokkenheid wordt groter, hun invloed wordt 

groter.  Ze dragen daarnaast zelf de consequenties van keuzes die ze maken. Leerlingen 

ervaren hierdoor succes en groeien in mate van zelfstandigheid. 

Levensbeschouwelijke identiteit cbs De Rank 

CBS de Rank is een christelijke school met een open karakter en onze waarden en normen 

komen uit de Bijbel. De Bijbel leert ons en onze leerlingen de woorden van God. Dit betekent 

dat wij geloven dat elk kind gekend is, gezien wordt en geliefd is. (Deze woorden en 

gedachten op wat voor manier dan ook ingevuld, voeden ons en onze leerlingen tot 

evenwichtige persoonlijkheden.) Kernwaarden voor onze school zijn: Plezier, Veiligheid,  

Respect, Verantwoordelijkheid en  Zelfstandigheid.  We vinden het belangrijk dat iedereen 

zich veilig voelt op onze school. We leren onze kinderenleerlingen en onszelf om niet te 

oordelen of te veroordelen. We zijn van elkaar afhankelijk. Samen optrekken, samen leven 

en leren met vallen en opstaan. Het team van cbs De Rank zet zich hier met hart en ziel voor 

in, zodat de aan ons toevertrouwde leerlingen mogen groeien in wie ze zijn.  

 

Pedagogische Identiteit cbs de Rank 

Voor kinderen is het belangrijk  dat ze vanuit een veilige basis mogen worden wie ze zijn, 

positief denkend, vol vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en zonder 

(voor)oordelen naar anderen kunnen kijken. Concreet geven wij hier invulling aan door alle 

leerlingen ruimte te bieden om hun gevoelens en meningen zelf in een open en respectvolle 

sfeer te uiten. Dit vanuit de gedachte dat iedereen even waardevol is. 

Maatschappelijke Identiteit cbs De Rank 

Kinderen leren we dat ze trots mogen zijn op zichzelf en dat ze vol vertrouwen hun kennis en 

eigenwaarde gebruiken om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander 

en de wereld. 
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Hoe leren leerlingen volgens ons optimaal? 

 

  

 

De leerling is de eigenaar van het leren 

Leerlingen leren als ze ergens de noodzaak van inzien.    

(als ze het zelf graag willen) 

Leerlingen leren als ze zichzelf innerlijke leervragen stellen. 

(Als ze nieuwsgierig zijn) 

 

Leren is nieuwe kennis aan oude kennis koppelen.    

(kennisconstructie) 

Leren is kennis verwerven, verbanden leggen en zoeken.  

(betekenis geven aan kennis) 

Leerlingen leren het meest van zelf  onder woorden brengen.  

( samenwerken en interactie) 

Leren is een actief proces, leren is een werkwoord 

(leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces en zijn hier medeverantwoordelijk voor) 

 

Wat de  Nederlandse pedagoog Langeveld verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als 

opvoeder help je het kind totdat hij het zelf kan en dan laat je  het kind los. Niet “pamperen”. 

Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf bereikt. Het kind voelt zich echt trots 

als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren incasseren 

en om leren gaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en 

bedoelt met “de zone van de naaste ontwikkeling”, leren ligt altijd binnen de mogelijkheden 
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van kinderen en ze worden uitgedaagd, zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen.  

Eigenaarschap en zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, zegt en leert. Eigenaarschap 

en zelfverantwoording zijn met elkaar verweven. 

Hoe is de organisatie in de klas? 
Klassenmanagement, instructie, leren en begeleiding zijn gericht op leren met begrip en op 

zelfsturing (eigenaarschap), daaraan voorafgaand vindt de fase van begeleide inoefenen 

plaats. 

Hoe ziet teamspirit van  cbs De Rank eruit? 
Gemeenschappelijke doelen met betrekking tot het realiseren van onderwijskwaliteit
   

Talenten van kinderen maximaal ontwikkelen door :  

gericht te werken aan opbrengsten / prestaties 

gericht  pedagogisch en didactisch handelen  

gericht te zijn op  tevredenheid / afstemming van ouders/ kinderen en school 

   
Gemeenschappelijke doelen  moeten samen vallen met de  persoonlijke doelen   

(passie  en loyaliteit)  
1. Gunstige omgang met collega’s 
2. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
3. Gunstige gedrag leerlingen 
4. Voldoende autonomie 
5. Gunstig werktempo en –hoeveelheid 
 

Dit houdt in: 

Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken en regels en routines!  

Iedereen houdt zich aan de wettelijke uitgangspunten (cao)  

- lesgebonden taken + niet lesgebonden taken + scholing en ontwikkeling 

Collega’s spreken elkaar aan als mensen zich niet aan regels, afspraken en routines houden 

We moedigen elkaar aan en geven welgemeende complimenten. 

We hebben elkaar nodig om verder te komen. 

 

Waarden van cbs de Rank 

Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid 
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Omdat de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap is, werkt onze basisschool met 

een groep (1)2-3 combinatie. De kinderen leren veel van elkaar. De kleuters pikken al wat op 

van de kinderen van groep 3 en krijgen zo interesse voor letters, woorden en cijfers. Aan de 

andere kant kan ook aan de spelbehoefte van groep 3 meer ruimte worden gegeven. Op 

deze manier wordt de stap van groep 2 naar groep 3 minder groot gemaakt. Het onderwijs 

voor het jonge kind in groep 3 blijft natuurlijk en passend bij de ontwikkeling. Het onderwijs 

wordt vormgegeven met betekenisvolle thema’s voor zowel groep 2 als groep 3. Vanuit het 

thema wordt er een rijke leeromgeving (hoeken) gecreëerd met als kerndoel een goede lezer 

en schrijver worden. We werken met Veilig Leren Lezen nieuwste KIM versie om onze 

leerlingen te leren lezen. Voor ons rekenaanbod maken we gebruik van een goede 

rekenmethode “Rekenrijk” en ook daar worden betekenisvolle hoeken gemaakt, waarin 

kinderen niet alleen leren uit een boek/werkschrift maar het kunnen zien en tastbaar maken. 

Na de voorjaarsvakantie (Cito onafhankelijke toetsen) gaat groep 3 naar de Stamgroep 

Middenbouw (groep 3/4/5) 

 

Er is een groot leerplein gekomen in het hart van de school, waar leerlingen kunnen werken 

en leren. Ze worden hier begeleid door de eigen leerkracht en op sommige dagen door een 

onderwijsassistent in opleiding. 

 

Eilandengroepen 

De school is verdeeld in zones en leerlingen ontvangen van de leerkracht een kaart die bij 

hen past. Deze kaart wordt niet zomaar gegeven. De leerling weet waarom hij of zij deze 

kaart ontvangt. Hierover heeft de leerling met de leerkracht gesproken. 

Geel: de leerling heeft de begeleiding van de leerkracht in meerdere mate nodig. De leerling 

bevindt zich in het klaslokaal onder toeziend oog van de leerkracht. 

Groen: de leerling bevindt zich in de semi-begeleide zone, dit betekent dat hij/zij de 

leerkracht af en toe nog nodig heeft  voor begeleiding en sturing. 

Blauw: de leerling bevindt zich in de blauwe zone, als hij/zij zelfstandig en vrij  van de 

leerkracht zijn of haar taken kan uitvoeren. 

Per zone wordt ook aangegeven in welk gedeelte de leerling(en) mogen overleggen met een 

liniaalstem. Dit betekent dat in die zone zachtjes overleg is toegestaan. Er zijn ook zones 

waar het stil is. Leerlingen vinden het ook fijn om in zones te werken waar het helemaal stil 

is.  

Leerlingen vullen 2 keer per jaar een vragenlijst voor hun Portfolio, dit is vanaf groep 5 -8. De 

leerkracht vult dezelfde lijst voor de leerling in en heeft met de leerling een gesprek. Er 

wordt gericht met de leerling gewerkt aan doelen die de leerling zelf wil halen. 

Kinderen optimaal begeleiden en voorbereiden op hun volgende stap in samenwerking met 
kinderen, hun ouders, hun netwerk, externen en het team. 
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3. Basis- en extra ondersteuning binnen (VCPO Noord-Groningen)  
Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning 

als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte  

curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een 

overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert. 

In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling 
beschrijven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te 
kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften 
tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer 
een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen 
wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan 
praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school 
omvatten. Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden.  
 
Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de 
minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.  
 
Basisondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen: 
De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan kinderen wordt 
geboden binnen de eigen school. De actuele afspraken over te bieden basisondersteuning 
zijn als bijlage opgenomen bij het Ondersteuningsplan 2015-2018. 
(www.passendonderwijsgroningen.nl).  
 
Extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs Groningen 
De extra ondersteuning wordt binnen onze samenwerkingsverband vorm gegeven door 
middel van arrangementen en worden door de school aangevraagd bij het 
Ondersteuningsteam. De arrangementen worden ingezet binnen het regulier basisonderwijs. 
Arrangementen worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van evaluatie en behoefte van de 
scholen.  
 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/
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4. Welke ondersteuning kan de basisschool bieden  

 
4.1 Kernkwaliteiten Samenwerkingsverband 20.01   
 
Hieronder het overzicht ten aanzien van de geboden basisondersteuning binnen de scholen 
waarover binnen het samenwerkingsverband de afspraken zijn gemaakt. Als algemene 
voorwaarde wordt gesteld dat de scholen over een basisarrangement van de inspectie 
beschikken.  
 

De vier aspecten 13 Kernkwaliteiten van basisondersteuning 
(samenwerkingsverband 20.01) 

Preventieve en licht 
curatieve interventies 

1. De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

 
 

2. Voor leerlingen die een eigen leerlijn nodig hebben voor 
rekenen en taal en extra ondersteuning krijgen uit het geld van 
het SWV is een ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld 

De onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

3. De scholen hebben een effectieve interne onderwijs 
ondersteuningsstructuur 

 4. De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan 
hun handelingsbekwaamheid en competenties 

 5. De scholen hebben een schoolondersteuningsteam gericht 
op de leerlingenondersteuning 

 6. De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het 
onderwijs  

Planmatig werken 7. De scholen hebben continu zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen. 

 8. De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan de 
ontwikkeling van leerlingen. 

 9. De scholen voeren beleid op het terrein van de leerling 
ondersteuning.  

Kwaliteit van 
basisondersteuning 

10. De scholen werken met effectieve methoden en aanpakken. 

 11. De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling 
ondersteuning. 

 12. De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over. 
 

 13. De scholen hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) 
vastgesteld. 

 
4.2 Basisondersteuning binnen onze school  
 
4.2.1 Voldoen we aan de afspraken die gemaakt zijn?  
 
In deze paragraaf geven we aan in welke mate wij voldoen aan de basisondersteuning en hoe 
wij vormgeven aan de afspraken die gemaakt zijn binnen het samenwerkingsverband 20.01. 
Jaarlijks (uiterlijk 1 november) wordt de geboden basisondersteuning door ons 
geïnventariseerd middels het invullen van de checklist ijkinstrument basisondersteuning. In 
de bijlage vindt u de laatste bevindingen van onze school.  
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Als algemene voorwaarde is gesteld dat alle scholen voldoen aan het door de inspectie 
vastgestelde basisarrangement. Binnen dit arrangement vallen scholen waarvan de inspectie 
geen tekortkomingen heeft vastgesteld, die noodzaken tot verscherpt toezicht. Voldoet de 
school niet aan deze algemene voorwaarde, dan voldoet de school ook niet aan de 
basisondersteuning.  
 
De school heeft in juni 2012 een inspectie bezoek gehad en valt onder het basistoezicht. 
De school heeft in juni 2018 een audit laten uitvoeren en daarvan zijn de bevinding dat de 
school voldoet aan de kwaltietsnormen en door het auditteam gestimuleerd wordt om 
mogelijk te gaan voor het predicaat goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Onze school voldoet op basis van de checklist aan de vastgestelde basisondersteuning 
 (voldoende is ≥80% op de uitgewerkte checklist)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84.5 2018 

IEP 

84,6 2017 

IEP 

80 2016 

IEP 

85 2015 

IEP 

540.9 
2014 

CITO 

539 2013 

Cito 
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De volgende onderdelen zijn nog in ontwikkeling: 
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Traject wordt in 2018-2019 ingezet om te voldoen aan de basisondersteuning: 

De school heeft een helder omschreven onderwijsconcept en werkt hier sinds schooljaar 
2017-2018 mee. Schooljaar 2018-2019 gaan we dit verder goed borgen. Ook hebben we 
een heldere document/protocol gemaakt voor diverse domeinen van b.v. Taal en zullen 
dit monitoren (zie Taalbeleidsplan Bouw!, Spelling, Begrijpend lezen, Leesonderwijs) 
 
Leerkrachten van groep 3/4 zullen de training Met Sprongen Vooruit volgen en de school 
zal in 2018-2019 investeren in het spelen en materialenpakket van Menne Instituut. In 
alle stamgroepen hebben leerkrachten de training dan gevolgd en kunnen materiaal 
(activerende materialen en rekenspelen) worden ingezet naast Snappet en de 
rekenmethode. 
 
-Meer en hoogbegaafden worden extra uitgedaagd (protocol en materialen die 
beschikbaar zijn gekomen horend bij protocol) 
-Leerlingen met dyslexie en dyscalculie hun aanbod wordt versterkt door b.v. Bouw! en 
protocol Leesproblemen met interventies en dyscalculie (protocol) en materialen Menne 
Instituut. 

 
4.2.2 Schoolspecifieke uitwerking van de basisondersteuning  
 
In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning  
aanvullend aanbieden én hoe we omgaan met arrangementen extra ondersteuning.  
 
• In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van:  

het CITO leerlingvolgsysteem en  I.E.P.  
een kleutervolgsysteem Cito, Zien 
een handboek ondersteuning en begeleiding binnen het team: 

 
De taakomschrijving en verantwoordelijkheden van de ib-er, leerkrachten en directeur op het 
terrein van onderwijsondersteuning zijn duidelijk en transparant. (deze zijn mondeling voor 
iedereen ( Er is inmiddels een beschrijving) 
 
De ib-er beschikt over voldoende tijd en middelen (Doordat 1 IB-er nu samenwerkt met de 
directie op 2 scholen, kunnen ze slagvaardiger zijn als het gaat om timemanagement en meer 
bieden doordat ze samen flexibel kunnen zijn in hun planning en afstemming) 
 
Taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van het multidisciplinair overleg zijn vastgelegd. 
(Dit wordt vastgelegd door de notulist/regievoerder in bepaalde casussen. Geen protocol voor) 

 
De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft (lastig 
voor de kleine groepen, op individueel niveau is dit goed om vast te stellen. Er wordt op 
individueel niveau gekeken naar het leer rendement. De school heeft per kind nog geen 
individuele ambities geformuleerd op papier) 

 
De school heeft een beschreven visie op leerlingenondersteuning die wordt gedragen door het 
team. 
 
De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette zorgmiddelen. (Dit nu ook schriftelijk 
vastgelegd en mogelijk interventies/verbeteracties worden ingezet en gemonitord) 

 



 pag. 14  Schoolondersteuningsprofiel cbs de Rank 2018-2019  

 

hoe te handelen bij situaties die om vroegtijdig ingrijpen vragen 
signaleren  (bijvoorbeeld een ondersteuningsplan op schoolniveau) 

 
• In het kader van ‘aanbod ondersteuning’ hanteren wij de afspraken die staan in het:  

pestprotocol  
dyslexieprotocol  
dyscalculieprotocol  

              doublureprotocol  
protocol medische handelingen  
anders namelijk: zie hiervoor protocollen binnen de school. Wanneer een    
protocol passend is bij een casus wordt hierop teruggegrepen en is het 
meteen helder voor iedereen. De school volgt de routing van VCPO N-G. 

 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van 
Signalering : Zien (1x afname en Kindgesprekken n.a.v. scores en 

monitoring daarvan) 
 

Methode   : Leefstijl (oude versie) 
 
Methodieken op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen  
Technisch Lezen  : Veilig leren lezen (Kim versie) 
Begrijpend Lezen  : Leeslink 
Spelling   : Taalactief nieuwe versie 
Taal    : Taal Actief 
Rekenen en Wiskunde : Rekenrijk 
 
 
Daarnaast maken wij gebruik van ICT als ondersteuning van het onderwijsleerproces, 
middels volgens diverse programma’s. Meervoudige Intelligentie in de methodiek van 
4xwijzer (School bezit complete methodiek en heeft hiervoor helder doorgaande lijn). 
Augustus 2017 zal de school over gaan op Snappet 3.0 voor groep 4-8 voor alle vakken. 
Gepersonaliseerd leren mogelijk maken. De leerkracht blijft een belangrijke rol als 
begeleider in dit proces. We zien dat leerlingen het beste ontwikkelen met 
begeleiding/instructie van een goede leerkracht. 
Een leerling wil als individu werken en daarnaast graag deel uit maken van een groep. 
Dat zien wij als een basisbehoefte. 
 
 
 
4.3 Wat biedt onze school aanvullend op de basisondersteuning?  
 
Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning 
iets extra’s bieden.  
Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, 
bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken 
het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning: 
 

Preventieve interventies: Helder sociaal werkklimaat, 6 heldere gedragsverwachtingen 
welke voortkomen uit de waarden van de school. Leerlingen kennen deze waarden, ze 
zijn gespecificeerd. 
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Aanbod van ondersteuning:  
Groepsdoelen en eigen leerdoelen 
 
Bekwaamheid van leerkrachten:  
Professioneel of Master geschoolde teamleden 
 
Ondersteuningsstructuur: 
VCPO routing en werken volgens Handelingsgericht werken 
 
Handelingsgericht werken: Zie hiervoor de onderbouwingen van de school 
 

 Op alle gebieden geen aanvulling op de basisondersteuning, deze zijn in 
ondersteuningsplannen op leerling of groepsniveau beschreven. 

 
4.4 Hoe ziet de actuele verscheidenheid eruit op de school?  
 
Op scholen bestaat een zekere verscheidenheid als het gaat om leerlingen die iets 
extra’s vragen. Dat vraagt van de betreffende leerkrachten, maar ook van intern 
begeleiders een extra inspanning. De vraag is of deze extra inspanning kan en moet 
worden omgezet in extra ondersteuning. De verscheidenheid wordt in beeld gebracht 
met het instrument: Verscheidenheidsindex (VI, in de bijlage).  

 

 

5. Extra Ondersteuning  
De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate 
intensief en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning op een 
school vragen. Onze school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen op het 
Ondersteuningsteam.  Het schoolbestuur biedt Extra Ondersteuning aan in de vorm van 
arrangementen. Deze worden ingezet binnen het regulier onderwijs. 
De arrangementen worden aangevraagd bij het Ondersteuningsteam en beoordeeld aan de 
hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. Het actuele aanbod van 
arrangementen is te vinden op (benoemen). 
Voor deze leerlingen heeft de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld.  
Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra 
ondersteuning om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school: 
 

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de voormalige 
criteria van cluster 3 en cluster 4.  

 
Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere 
reguliere basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om 
dit met extra ondersteuning binnen de school te bieden: 
 

Ernstig grensoverschrijdend gedrag, waarbij de leerling voor zichzelf en/of anderen een 
gevaar is. 
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6.  Ambities van de school  
Naast de ondersteuning die we op dit moment bieden, heeft onze school ambities welke we 
de komende periode willen realiseren.  

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn: 
 

De school heeft als ambitie om het gekozen onderwijsconcept te laten slagen. 
De kwaliteit, adaptief werken, inzet Rapport / Portfolio alles gericht op eigenaarschap en 
samenwerken van de leerling. De groep en het individu staan centraal in het onderwijs op 
cbs De Rank 

 
Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog 
verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zijn: 
 

 Nog niet van toepassing 
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Bijlagen 
 
A. Checklist ijkinstrument basisondersteuning 

B. Verscheidenheidsindex (VI)  
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Invulschema Verscheidenheidsindex  

CBS De Rank 2018-2019 

Leerlingen aantallen 

 

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3   Verscheidenheidsindex  

 

 

N 

 

A B C D E t  
A-

D 

A B C D E F G H I J t 
A-J 

A B C  t 
A-

C 

T 
1-3 

 

1,25 

School 

 

 

41 

 

3

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

30 

 

1 

 

0 

 

1 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

9 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1       

 

41 

1 

Groep 1 

 

4 

 

3         1             

1,25 

Groep 2 

 

5 

 

3         

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1,4 

Groep 3 

 

5 

 

5                      

1 

Groep 4 

 

7 

 

5      1   1             

1,285714 

Groep 5 

 

6 

 

3   1     1 1             

1,333333 

Groep 6 

 

      8 5         1     1    1    

1,5 

Groep 7 

 

4 

 

4                      

1 

Groep 8 

 

2 

 

2                      

1 
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Om de verscheidenheid in beeld te brengen verdelen we de leerlingen per school en per groep in categorieën.  Indien alle leerlingen onder de 

basisondersteuning vallen is de index 1, leerlingen kunnen volgens dit systeem in twee categorieën vallen. Wil zeggen in ieder geval onder categorie 1 en 

daarbij nog onder 2 of 3. 

Invulwijzer in stappen: 

Stap 1:  

De intern begeleider neemt met de betreffende leerkracht de groep door  en inventariseert de leerlingen volgens de indeling van de categorieën. 

Stap 2: 

De intern begeleider verzamelt de gegevens en maakt een overzicht van de leerlingen van de gehele school. 

Stap 3: 

In het invulschema worden eerst de leerlingen ingedeeld die vallen in categorie 3 A – C, met het totaal in cel t A-C onder categorie 3, let wel deze leerlingen 

vallen niet meer onder categorie 2. 

Stap 4: 

Daarna de leerlingen die vallen in categorie 2 A – J, met totaal in cel t A-J  onder categorie 2. 

Stap 5: 

De som van de leerlingen onder categorie 2 (cel t A-J)en 3 (cel t A-C) noteer je onder categorie 1 E.  

Stap 6:  

Vervolgens deel je de overige leerlingen in onder categorie 1, wil zeggen dat ze hierin slechts 1 keer een plaats krijgen.  

Stap 7: 

Check of het klopt onder categorie 1: E + cel t A-D= N (N= aantal leerlingen in de groep, c.q. school)  

Als controle heb je nog T 1 – 3 onder de oranje cel.  

Categorie 1: alle leerlingen die onder de basisondersteuning vallen : toekenning  1 

- A. Leerlingen zonder aanwijsbare problemen 

- B. Leerlingen met een eigen leerlijn met minder dan gemiddelde intelligentie  

- C. Leerlingen met een eigen leerlijn met meer dan gemiddelde intelligentie 

- D. Leerlingen met werkhouding en of gedragsproblemen (niet gediagnostiseerd)  

- E. Leerlingen onder categorie 2 en 3 
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Categorie 2: leerlingen die hieronder vallen (basisondersteuning plus): toekenning 1 extra punt 

- A. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de voormalige criteria van cluster 3 

- B. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de voormalige criteria van cluster 4 

- C. Leerlingen die externe logopedie ontvangen vanaf groep 2 

- D. Leerlingen waarbij aantoonbaar externen zijn betrokken in de thuissituatie, deze leerlingen hoeven geen problemen op school te ondervinden  

- E. Leerlingen met een eigen leerlijn op minstens twee domeinen van schoolse vaardigheden.  

- F. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de criteria van cluster 1 

- G. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte overeenkomstig de criteria van cluster 2 

- H. Leerlingen met NT2, die minder dan 4 jaar in Nederland zijn 

- I. Leerlingen met een aanbod bij vastgestelde dyslexie  

- J. Leerlingen met een aanbod bij vastgestelde dyscalculie 

Categorie 3: leerlingen die hieronder vallen:  toekenning 2 extra punten 

- A. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP is opgesteld ) vanwege gedrag en / of lichamelijke beperking,  uitgewisseld met Bron 

- B. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP is opgesteld ) vanwege leerproblemen,  uitgewisseld met Bron  

- C. Leerlingen waarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) is opgesteld vanwege indicatie cluster 1 of 2, uitgewisseld met Bron 

 

 

Voor het berekenen van de Verscheidenheidsindex: gebruik Instrument Verscheidenheidsindex  
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Bijlage:  landelijke criteria cluster 3 en 4: 

Voor Cluster 3 ZML: 

Leerlingen met het Syndroom van Down 

Deze leerlingen krijgen áltijd een indicatie.  

 

Bij een IQ onder de 55: 

Er hoeft naast dit (geschatte) IQ niets te worden aangetoond. 

 

Bij een IQ van 55 tot 70 en jonger dan 8 jaar: 

Er moet sprake zijn van een gediagnosticeerde stoornis volgens DSM-IV of ICD-10; én 

Er moet sprake zijn van geringe sociale redzaamheid; én 

Er moet sprake zijn van ontbrekende leervoorwaarden; én 

Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 

 

Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd tussen 8 en 11 jaar: 

Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én 

Er moet sprake zijn van geringe schoolvorderingen; én 

Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 

 

Bij een IQ van 55 tot 70 en een leeftijd van 12 jaar en ouder: 

Er moet sprake zijn van een geringe sociale redzaamheid; én 

Er moet sprake zijn van een didactisch niveau < begin groep 4; én 

Er moet sprake zijn van een ontoereikende zorgstructuur van het reguliere onderwijs. 

 

Voor cluster 3 ZML MG: 

LG-MG-criteria 

Er moet sprake zijn van een stoornis die leidt tot ernstige belemmeringen om aan het onderwijs deel te nemen; én 

Er moet sprake zijn van een IQ < 70; én 

Er moet sprake zijn van onderwijsbelemmeringen, hiermee wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van afhankelijkheid van derden bij algemene dagelijkse 
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levensverrichtingen of voor het onderwijsvoorwaardelijke (fijn) motorische vaardigheden of dat er sprake is van > 25% verzuim.  

ZMLK-MG- criteria 

Er moet sprake zijn van een (geschat) IQ<20 

Óf 

 Er moet sprake zijn van een IQ<35; én 

 Er moet sprake zijn van een bijkomende medische of gedragsstoornis 

Voor Cluster 4: 

 Er is een diagnose gesteld volgens DSM-IV of ICD-10. Of de hulpverlening heeft het afgelopen jaar aantoonbaar geen effect gehad, 

 Het kind heeft integrale problematiek, dus op meerdere vlakken, 

 Het kind heeft structurele beperkingen in de onderwijsparticipatie en hierdoor achterblijvende leerprestaties, 

 Het regulier onderwijs heeft alles gedaan om het kind te laten blijven, maar dit is niet gelukt. 

De leerlingen met een cluster 4 indicatie kunnen grofweg in 5 groepen opgedeeld worden: 

 

Groep 1 

Kinderen hebben externaliserend gedrag, dit wil zeggen dat het naar buiten toe gericht is. Deze kinderen zijn berekenend, vragen veel aandacht, komen 

vaak uit een laag sociaal milieu waarin de ouders de problematiek niet (h)erkennen, er is weinig hulp in het gezin en grote kans op instabiliteit. 

 

Groep 2 

Ook deze kinderen hebben externaliserend gedrag, maar dit ontstaat door onmacht. Vaak zijn deze kinderen gediagnosticeerd met ADHD, het leergedrag 

vraagt veel aandacht, er is veel hulp in het gezin en vaak komt het kind uit een laag sociaal milieu. 

 

Groep 3 

Deze kinderen vertonen zowel externaliserend als internaliserend (naar binnen gericht) gedrag. Ze hebben een gemiddelde thuissituatie, hun ouders 

ervaren de opvoeding vaak als zwaar en vragen vaak veel hulp, welke ze ook krijgen. 
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Groep 4 

Kinderen met internaliserend gedrag, goede leermogelijkheden en uit een hoog sociaal milieu. Ze hebben vaak een hoog IQ en een aandoening in het 

autistisch spectrum. Hun ouders vinden de opvoeding over het algemeen te doen en er is hulp als dit nodig is. 

 

Groep 5 

Ook deze kinderen hebben internaliserend gedrag en af en toe bescheiden externaliserend. Ze komen uit een gemiddeld sociaal milieu, de ouders vinden de 

opvoeding zwaar en er is vaak hulp aanwezig. Kinderen met PDD-NOS behoren vaak tot deze groep. 

 

 

 

 


