Schoolondersteuningsprofiel OBS Willem de Zwijger
In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan op welke wijze wij kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs kunnen bieden. Ook geven wij aan wat
wij verder willen ontwikkelen en welke ambitie we daarbij hebben.
Bij aanmeldingen van een kind vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats. In dit gesprek
bespreken school en ouders wat de (specifieke) onderwijsbehoeften zijn van het kind en
of de school in de praktijk aan deze behoefte(n) kan beantwoorden en hoe de school daar
vorm aan zal gaan geven.
Missie en Visie
De Willem de Zwijger is een eigentijdse en sfeervolle openbare basisschool, waar elk kind
zich gezien en gehoord voelt.
Wij hebben positieve en hoge verwachtingen van onze leerlingen en bieden hen optimale
kansen tot ontplooiing en talentontwikkeling.
Willem de Zwijger is een school:
- waar de kinderen zich prettig en veilig voelen,
- waar elk kind persoonlijke aandacht krijgt,
- waar saamhorigheid tussen verschillende leeftijdsgroepen is,
- waar pestgedrag niet wordt getolereerd,
- waar een duidelijke structuur is en
- waar we veel waarde hechten aan een open en duidelijke communicatie.
Op onderwijsgebied is de Willem de Zwijger een school:
- die rekening houdt met verschillen en uit kinderen haalt wat er in zit,
- die de onderwijskansen van kinderen optimaal benut, rekening houdend met verschillen,
- waar klassikaal wordt lesgegeven afgewisseld met gevarieerd aanbod in activerende
werkvormen,
- die kinderen eindverantwoordelijkheid geeft voor hun eigen werk en ook voor de wijze
waarop ze tot het eindproduct zijn gekomen (zelfstandig leren),
- die zelfstandig werken bij de kinderen structureel stimuleert,
- die kritisch naar het onderwijsaanbod kijkt en voortdurend werkt aan
kwaliteitsverbetering,
- die ruimte schept voor diverse verrassende activiteiten,
- waar de aandacht voor goede leeropbrengsten centraal staat.
Bovenstaande missie en visie vertalen we in de volgende kernwaarden:
- toegankelijk
- trots
- mondig en beleefd
- positief kritisch
- resultaatgericht
- sociaal
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Profilering
Deel A – Algemeen:
Pedagogisch klimaat
Gedurende de gehele schoolloopbaan ontwikkelen de kinderen zich binnen een veilige en
plezierige speelwerkomgeving. De kinderen voelen zich geborgen en veilig op basis van
wederzijds vertrouwen en respect. De kinderen leren rekening te houden met de
onderlinge verschillen, elkaar te vertrouwen, te waarderen en te helpen. We stellen
betrokkenheid van ouders op prijs en streven naar educatief partnerschap, op basis van
gezamenlijke verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, samenwerking en respect. Het
schoolklimaat is zodanig dat de kinderen van alle groepen elkaar (her)kennen en met
elkaar spelen.
Ter bevordering van de sociaal emotionele-ontwikkeling werken we structureel in alle
groepen met Kanjertraining en dit heeft zichtbaar resultaat. De Kanjertraining heeft als
doel een kind positief over zichzelf en anderen te leren denken, te leren samenwerken en
vertrouwen te hebben in elkaar en zich verplaatsen in een ander.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen jaarlijks Kanvas in, een digitaal leerlingvolgsysteem
op sociaal emotioneel gebied dat aansluit bij onze methode "Kanjertraining". Na het
invullen worden deze gegevens bekeken en bij opvallende scores bespreekt de leerkracht
deze met het kind en/of ouders. Indien nodig maken we afspraken m.b.t. de aanpak, het
vervolg en/of inzet begeleiding ( al dan niet door externen)
Veiligheid: D.m.v. een vragenlijst “sociale veiligheid”, die door de onderwijsinspectie voor
de leerlingen van groep 5 t/m 8 aan alle scholen verplicht is gesteld, inventariseren wij het
gevoel van veiligheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten.
Op onze school doen zich zelden onaangename incidenten voor. Gebeurt dit wel, dan
nemen we dit altijd serieus en ondernemen direct actie (richting kinderen, ouders, groep,
etc..) De directeur wordt hierbij altijd ingelicht en in veel gevallen ook ingeschakeld. Deze
werkwijze draagt over het algemeen genomen vlot bij aan een oplossing en de juiste
afstemming tussen alle betrokkenen.
Didactiek
We werken met actuele methodes en ict-hulpmiddelen, zowel voor de basisvakken als
voor de zaakvakken. Binnen elke groep biedt de leerkracht differentiatie aan op instructie,
verwerking, niveau en tempo (herhaling, verdieping en verrijking).
21e eeuwse vaardigheden
Het team van Willem de Zwijger is zich ervan bewust dat het de kinderen aan het
voorbereiden is op banen voor de toekomst.
Leerkrachten hebben een scala aan didactische werkvormen tot hun beschikking en
blijven hun vaardigheden ontwikkelen en van elkaar leren.
We maken gebruik van elkaars talenten om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.
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Door middel van kindleergesprekken wordt het eigenaarschap bij kinderen vergroot.
Kinderen leren verwoorden wat ze van de leerkracht, ouders en omgeving nodig hebben
om hun doel(en) te bereiken.
Opbrengsten
Willem de Zwijger streeft structureel stabiele hoge tussen- en eindopbrengsten na. Het
bewust werken aan het verbeteren van de opbrengsten blijft een prioriteit op onze school.

Onderwijs Inspectie
Het meest recente rapport van de onderwijsinspectie, d.d. september 2013, is in te zien
op de site van de onderwijsinspectie. OBS Willem de Zwijger is door de inspectie met een
voldoende beoordeeld.

Deel B: beschrijving van de onderwijsleersituaties (basis – en lichte ondersteuning)
Hieronder staat beknopt beschreven in welke mate we onszelf in staat achten om
tegemoet te komen aan bepaalde specifieke onderwijsbehoeften.

De school is aantoonbaar in staat om afgestemd en passend onderwijs
te bieden voor leerlingen met een eigen leerlijn die naar verwachting
1F niet halen
goed

•

voldoende

•

ambitie

•
•

De Willem de Zwijger motiveert leerlingen met een eigen leerlijn
zodanig dat zij in staat zijn eigen hun prestaties te verbeteren.
Vanaf groep 6 bestaat bij ons de mogelijkheid om de kinderen
een eigen leerlijn te laten doorlopen.
In principe wordt dit voor niet meer dan 2 vakken uitgestippeld.
Elk teamlid is bekend met de doorgaande lijn ( doelen op niveau
1F en 1S) en de streefdoelen t/m leerjaar 6, waarnaar bij OPPleerlingen wordt gehandeld.

De school is aantoonbaar in staat om een verrijkend, verdiepend en
verbreed aanbod te verzorgen.
goed
voldoende

•

De school is in staat om dit te bieden; echter nog niet in alle
groepen is dit structureel gerealiseerd. Er wordt verrijkingsstof
aangeboden aan lln, die m.b.t. de basisvakken de leerstof van
het betreffende leerjaar meer dan voldoende beheersen, er
wordt gebruik gemaakt van ‘compacten’( verkorte leerroutes).
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ambitie

•

•

M.b.t. wereldoriëntatie, ICT en het leren van een vreemde taal
beschikken we over voldoende mogelijkheden.
We beschikken over een heldere en concrete beschrijving
omtrent structureel aanbod aan en begeleiding van
meerbegaafde leerlingen, waar elke leerkracht zich aan
conformeert ( onderdeel van het nieuwe schoolplan aug ’19).
In elke groep biedt de leerkracht activiteiten aan op basis van de
talenten van de leerlingen. Ook is het aanbod geschikt om
leerlingen zelf hun talenten te laten ontdekken en te ontplooien.
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De school is in staat om een taalrijke leeromgeving aan te bieden
waarbij het ontwikkelen van taalvaardigheden plaatsvindt in een
communicatief ingestelde omgeving met veel interactie tussen
spreker en ontvanger
goed

•
•
•

voldoende
ambitie

•
•

Aan de hand van de taalmethode, begrijpend lezen, Engelse les
en actualiteiten en communicatief vaardige leerkrachten.
Veel leerlingen beschikken over een grote woordenschat, maken
mooie volzinnen.
Door de interactie leerkracht-leerling en leerling-leerling hebben
de kinderen profijt van elkaar.
Voortzetten en investeren in visualiseren van de taalrijke
leeromgeving.
Kennismaken met ‘Filosoferen met kinderen’ en toepassen in de
groepen.

De school is aantoonbaar in staat om een gestructureerde en
voorspelbare leeromgeving te bieden
goed

•
•

voldoende
ambitie

•

Door middel van dagritmekaarten, strategiekaarten, weektaken
en eventueel inzet van Taakspel zorgen we voor een
gestructureerde en voorspelbare leeromgeving.
De leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen
verwachten.
Voortzetten

De school is in staat om op een oplossingsgerichte wijze verschillende
gedragsinterventietechnieken toe te passen
Passend onderwijs waar mogelijk en Speciaal onderwijs waar nodig.
goed
voldoende

•

•

ambitie

•

In ons aannamebeleid hebben we de grenzen van de zorg
beschreven. We maken een zorgvuldige afweging of we kunnen
voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind en het kind
dus kunnen inschrijven. Hierbij wordt ook gekeken naar de
combinatie met de zorgzwaarte van de groep.
Niet alle leerkrachten beschikken over dezelfde kennis en
technieken om met extreem naar buiten gericht
probleemgedrag om te kunnen gaan.
Wij streven na om de kinderen die bij ons als 4-jarige starten en
op latere leeftijd een gedragsprobleem ontwikkelen te
begeleiden op de Willem de Zwijger tot aan de start in het VO.
Mochten we genoodzaakt zijn tot een ander besluit/keuze dan is
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er altijd gehandeld in het belang van het kind en in zorgvuldig
overleg met alle betrokkenen.
De school is aantoonbaar in staat om leerlingen met een vertraagde
lees- en spellingsontwikkeling tot een passend niveau te brengen.
goed

•

voldoende

•
•
•

ambitie

•

goed
voldoende
ambitie

Structurele inzet van Kurzweil bij kinderen waarbij dyslexie is
vastgesteld.
We werken volgens een (eigen) dyslexieprotocol.
Inzet spellingmap voor de kinderen met dyslexie.
Programma Bouw bij vermoedens van ernstige vertraging in het
aanvankelijk leesproces (leesinterventieprogramma voor
kinderen uit groep 2 t/m 4) vanaf februari 2018.
Consequenter documenteren van de aangeboden zorg bij
vermoedens van dyslexie.

De school is aantoonbaar in staat om het rekenen en wiskunde
diagnosticerend te onderwijzen en de leerling tot een passend niveau
te laten ontwikkelen.
(t.b.v. kinderen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van
rekenen en wiskunde en/of dyscalculie)
• Indien nodig uitstippelen van eigen leerlijn.
• We werken volgens het protocol dyscalculie.

Deel C: Indicatiestelling vanuit onderwijsbehoeften
Beschrijving van de mogelijkheden voor aanpassingen van de onderwijsleersituatie op de
onderwijsbehoeften. Indien hiervoor een beroep wordt gedaan op zware ondersteuning,
dient hiervoor een aanvraag te worden gedaan bij het Samenwerkingsverband voor
Passend Onderwijs, regio Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO 3002). Aanvragen worden op
inhoud en mate van afstemming beoordeeld door een onafhankelijke commissie (MDC).

algemeen

groepsgrootte

Aandacht en tijd
(denk aan RT, inzet OA, arrangementen)
• RT gebeurt zoveel mogelijk in de klas door de eigen leerkracht.
• Twee dagdelen RT d.m.v. inzet van een vrijwilliger.
• Wij zijn in staat om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen
om, indien nodig, de aanvraag voor een arrangement te
onderbouwen.
• Voornamelijk homogene groepen
• Gezien het leerlingaantal hebben we de laatste jaren minimaal 1
combinatiegroep

6

Het onderwijsmateriaal
methodes

materialen

gebouw

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanjertraining (sociaal-emotioneel)
Kurzweil (dyslecten)
Bouw (inzet bij vermoedens van dyslexie in groep 2 t/m 4)
Veilig leren lezen
Wereld in Getallen
Taal actief
Naut, Brandaan, Meander
Nieuwsbegrip
Inzet ICT: o.a. Oefenweb, Squla, Bloon, WIG, Nieuwsbegrip
Zelfstandig spellen
Zuid Vallei ( technisch en begrijpend lezen)
Maatwerk
Take it easy
Let’s go

Willem de Zwijger heeft diverse materialen tot zijn beschikking zoals:
• Chromebooks, computers en laptops
• Koptelefoons
• Studybudy
• Tangle
• Time-timer
• Wiebelkussen
• Stressballetjes
• Remediërende materialen m.b.t. rekenen en spelling,
talentontwikkeling ( op ontdekkingsreis).

Fysieke omgeving
(denk aan rolstoelgebruik, lift, akoestiek,)
• Rolstoelvriendelijk gebouw
• Invalidetoilet
• In de klassen ligt linoleum op de vloer.
• Gymzaal niet inpandig (wel speelzaal voor de kleuters).
• Er wordt jaarlijks door een of meer groepen gebruik gemaakt
van een nevenlocatie in het gebouw van De Singel. De
benedenverdieping is voorzien van linoleum en is
rolstoelvriendelijk.

Expertise
(denk aan: aanwezigheid specialisten t.a.v. gedrag, taal/rekenen,
dyslexie en de beschikbaarheid en inzetbaarheid van deze mensen)
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leren

•
•

gedrag en
sociaalemotioneel

•

•

lichamelijke en
medische
ondersteuning

partners

Ondersteuning

•

Op bestuursniveau kunnen we gebruik maken van elkaars
expertise (lezen, rekenen en gedrag).
Op bestuursniveau is een bovenschoolse IB’er welke kan
ondersteunen bij vragen.
Willem de Zwijger heeft de mogelijkheid om onder schooltijd
kinderen te laten begeleiden door een integratieve
kindtherapeute. Specifieke hulpvragen worden door het kind en
de ouders geformuleerd.
Onze IB ‘er is 2 dagen per week werkzaam als ambulant
begeleider cluster 4. Op bestuursniveau is er een (externe)
gedragsdeskundige die geraadpleegd kan worden.
De school schakelt, na overleg met ouders, indien nodig de
praktijk voor fysiotherapie van Zuilichem in.

Samenwerking met andere instanties
• De school schakelt, na overleg met ouders, indien nodig de
logopedist in.
• 1 keer per maand inloopspreekuur op school vanuit het CJG
• 4 x per jaar Zorg Advies Team met jeugdprofessional en GGD
• Orthopedagoge werkzaam bij verschillende instanties
• RID
• Ambulante begeleiding vanuit SO en SBO
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Ondertekening Schoolondersteuningsprofiel
Directeur:

Datum en plaats

Naam:

Besproken met het team op:

Datum en plaats

Besproken met de MR op:

Datum en plaats

Namens de MR

Naam:
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