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Schoolondersteuningsprofiel – ODBS De Wingerd te Roosendaal 

 

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 

 

Missie:  De Wingerd is een toffe school waar iedereen tot zijn recht komt. 

De Wingerd is een school waar leerlingen en medewerkers elkaar ontmoeten in 

een veilige en duurzame leer- en werkomgeving. Onze school staat voor 

kwalitatief goed onderwijs dat leidt tot het maken van de juiste stappen door de 

kinderen en een goede verwijzing naar het voortgezet  onderwijs. De verwijzing 

past bij de capaciteiten van de leerlingen. In dit proces is de school creatief in het 

ontwikkelen van talenten. Op De Wingerd mag je jezelf zijn. 

 

Visie:  Wij bieden kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op wat er in de toekomst 

van onze leerlingen wordt verwacht en dat ontwikkelkansen biedt voor iedereen. 

Vanuit de Dalton-kernwaarden (vertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking, 

effectiviteit, zelfstandigheid, , reflectie en borging) bereiden wij onze leerlingen 

voor om de volgende stap te maken. Leerlingen werken en leren in een sfeer die 

zich kenmerkt door vertrouwen, rust en veiligheid. Alle medewerkers besteden veel 

aandacht aan het pedagogisch en didactisch klimaat binnen De Wingerd. De 

sfeer van vertrouwen  zorgt ervoor dat leerlingen zich snel gekend voelen en dat 

de verhouding leerling-leerkracht open en laagdrempelig is. Op De Wingerd 

beginnen de leerlingen aan een ontdekkingstocht die vanaf groep 1 tot en met 

groep 8 loopt. De leerlingen leren op praktische wijze informatie om te zetten in 

kennis. Zij leren zelf keuzes te maken door onderzoekend te werken en 

vaardigheden te trainen. Leerlingen worden voorbereid op de samenleving van 

nu door ze op verschillende manieren te laten werken en leren, zowel individueel 

als samen. Samenwerken is belangrijk op De Wingerd. Het stimuleert de 

betrokkenheid, een actieve deelname van leerlingen op cognitief en sociaal 

gebied. Leerlingen leren gezamenlijk een doel te behalen. Ze vullen elkaar aan, 

inspireren en ondersteunen elkaar. Coöperatief leren biedt verschillende 

werkvormen die  leerlingen ertoe aanzet om in samenwerking met elkaar een taak 

tot een goed einde te brengen.  Door het samenwerken ontwikkelen ze 

verschillende vaardigheden, zoals goed communiceren, elkaar respecteren, 

feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen. Ook leerkrachten 
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werken samen: in parallelgroepen, binnen de bouw en in de verschillende 

werkgroepen. Daarmee willen we de leerlingen de samenhang tussen de 

verschillende groepen laten ervaren.  De Wingerd vindt het van belang rekening 

te houden met de actuele netwerksamenleving, waarin alles en iedereen met 

elkaar verbonden is. Er zijn ook steeds meer digitale middelen. De Wingerd past 

het onderwijs hier steeds op aan.  

Er is voor onze leerlingen een breed leerstofaanbod op verschillende niveaus. 

Differentiatie vindt plaats in de les, maar ook binnen de daltontaken. Leerlingen 

leren zo, met aansturing en ondersteuning van de leerkrachten, zelf keuzes te 

maken. Zij maken kennis met diverse vakgebieden die in eerste instantie misschien 

niet hun interesse hebben. Reflecteren op proces en product is daarbij een 

wezenlijk onderdeel. Uitdaging voor de één,  ondersteuning voor de ander;  

kansen voor iedereen. De leerlingen ontdekken “wie  ze zijn” en “wat hen 

inspireert”  in een vertrouwde leeromgeving, waarin zij zichzelf mogen en kunnen 

zijn. 

 

Profilering 

 

Deel A – Algemeen: 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogiek gaat over de wijze waarop ons team de kinderen coacht, stimuleert 

en begeleidt. De manier waarop vrijheid in gebondenheid toegepast wordt. En 

aan de wijze waarop leerkrachten hun onderwijs organiseren. Hoe ze kinderen 

laten samenwerken, hoe ze hun aanpak variëren naar gelang de verscheidenheid 

aan leerlingen dat van hen vraagt.  

Op De Wingerd bieden wij een fijne sfeer en een veilige omgeving voor de 

kinderen. Wij werken met coöperatieve werkenvormen. Hierdoor leren de kinderen 

van de klas elkaar goed kennen, vergroten ze de wil tot samenwerken, leren ze 

elkaar te accepteren en voelen ze zich veiliger in de groep. 

 

Didactiek 

De didactiek is terug te vinden in de manier waarop de lessen worden ingericht. 

Het werken met een takenbord (groep 1-2 en 3) en een takenblad is een typisch 

Dalton hulpmiddel. Hierop staat o.a. vermeld wanneer de instructiemomenten zijn 

en kunnen de kinderen hun taken plannen en reflecteren. Het toepassen van 

hulpmiddelen voor uitgestelde aandacht (de vraagblokken in de onderbouw en 

de roze en gele kaart) stimuleert de zelfstandigheid. Bovendien krijgen de kinderen 

keuzemogelijkheden in de leerstof en de werkvorm aangeboden. Coöperatieve 

werkvormen zet die leerlingen ertoe aan om in samenwerking met elkaar een taak 

tot een goed einde te brengen. Door het samenwerken ontwikkelen ze 

verschillende vaardigheden, zoals goed communiceren, elkaar respecteren, 

feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen. 

 

Onderwijs Inspectie   

De school ontvangt het basisarrangement van de Onderwijs Inspectie.  

Het meest recente rapport van de onderwijsinspectie (25-11-2013) is in te zien op 

de site van de onderwijsinspectie.  

 



 

 

3 
 

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 
(t.b.v. kinderen met een langzamere leerontwikkeling of beperkte 

mogelijkheden, denk aan OPP) 

goed Voor de kinderen die moeite hebben met het behalen van de 

einddoelen, wordt door leerkracht, interne begeleiding (en 

eventueel in overleg met een orthopedagoog van OBO) en in 

nauwe samenwerking met de ouders, een ontwikkelperspectief 

plan (OPP) opgesteld met ambitieuze doelen en een op maat 

gesneden onderwijsaanbod. Kinderen kunnen vervolgens hun 

eigen leerlijn volgen, welke regelmatig geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld wordt.  

De Wingerd heeft een pedagogische klimaat gecreëerd, waarbij 

verschillen normaal en geaccepteerd zijn. 

De school hanteert verschillende coöperatieve werkvormen en 

oefenmogelijkheden, gericht op het bereiken van de leerdoelen 

en het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften. 

ambitie  Leerlingen die op meerdere vakgebieden een eigen leerlijn nodig 

hebben goed begeleiden vanuit hun onderwijsbehoeften. 

 

 De school is  aantoonbaar in staat om een verrijkend, verdiepend 

en verbreed aanbod te verzorgen. 
(t.b.v. kinderen die méér aankunnen dan de normale leerstof, mogelijk 

(hoog)begaafde kinderen en creatieve kinderen) 

goed Leerlingen met verschillende aanleg moeten zich zo optimaal 

mogelijk kunnen ontwikkelen door kwalitatief goed onderwijs. 

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het 

gewone programma is daarom de nodige aandacht. 

Uitdagende materialen, leren leren en coaching van het proces 

staat bij deze kinderen centraal.  

Zo zijn er op school talloze materialen aanwezig. Deze materialen 

bieden veel verrijking en verdieping, denk bijvoorbeeld aan 

projectboeken en denkspellen. De doelen worden aangescherpt 

en de beoordeling gebeurt op niveau. Hiernaast bestaat de 

mogelijkheid dat kinderen vanaf groep 4 Spaanse les volgen. 

Er is een Protocol Hoogbegaafdheid aanwezig. 

voldoende Op het rapport worden de resultaten van dit aanbod 

geregistreerd bij het onderdeel ‘Algemeen’. 

Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is, bieden we filosoferen 

aan. 

ambitie Jaarlijks aanbieden van filosofeerlessen. 

Op het rapport een apart onderdeel ‘Verrijkingsstof’ aanmaken. 
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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  
(t.b.v. kinderen met een moeizame taalontwikkeling, ass, dyslexie) 

goed Op De Wingerd is een taalcoördinator aanwezig. 

De leerkrachten communiceren in relatie tot de doelgroep, 

voortdurend in korte duidelijke zinnen.  

De Wingerd is in staat om een leerling, in overeenstemming met 

de specifieke onderwijsbehoeften binnen een (sub) groep extra  

ondersteuning te bieden, met specifieke instructie- en 

oefenvormen en met (procesgerichte) feedback, t.b.v. het 

verhogen van de woordenschat, het begrijpend lezen en/of 

studievaardigheden. 

voldoende De essentie van de communicatie wordt gevisualiseerd. 

 

 

 

De school is  aantoonbaar in staat om een gestructureerde en 

voorspelbare leeromgeving te bieden 
(t.b.v. van bijvoorbeeld kinderen die prikkelgevoelig, overbeweeglijke en/of 

ongeconcentreerd zijn. Kinderen met moeite met de taakaanpak en 

werkhouding. Kinderen met (kenmerken van) ASS/ADD/ADHD.  

goed Op de Wingerd wordt gewerkt met takenbladen. De kinderen 

leren hierdoor plannen en organiseren. Zelfstandig werken en 

samenwerken staat op onze school centraal. Dit ondersteunt hen 

in hun zelfstandigheid. 

In de onderbouw is divers ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Alle 

ontwikkelingsmaterialen zijn voorzien van een sticker, zodat ze het 

materiaal dat op hun werkjeskaarten staat, gemakkelijk 

zelfstandig terug kunnen vinden. 

Kinderen die moeite hebben met taakaanpak werken met de 

zelfinstructiemethode van Meichenbaum. 

Wanneer kinderen extra tijd nodig hebben wordt dit geboden 

door verlengde leertijd, huiswerk of door te compacten in andere 

stof.  

Op school zijn gehoorbeschermers en study buddy’s aanwezig 

voor kinderen die snel zijn afgeleid. 

Er zijn wiebelkussens aanwezig voor beweeglijke kinderen. 

Er kan gewerkt worden met een time-timer wanneer kinderen 

werkhoudingsproblemen hebben. 

ambitie  Kinderen met intrinsieke motivatieproblemen hopen wij in de 

toekomst beter te kunnen begeleiden en te motiveren. 

 

 De school is in staat om op een oplossingsgerichte wijze 

verschillende gedragsinterventietechnieken toe te passen  
(tbv leerlingen met gedragsproblemen, oppositioneel gedrag, (kenmerken van) 

ADHD, ASS, tegendraads gedrag) 

goed De Wingerd heeft oplossingsgerichte interventietechnieken en 

oplossingsgerichte vaardigheden geïntegreerd in het onderwijs. 

Op De Wingerd worden de volgende trainingen, waar nodig, 

aangeboden: 
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Rots- en watertraining, sova-training, faalangstreductietraining. 

Er is een antipestprotocol aanwezig.  

Op De Wingerd zijn twee intern begeleiders aanwezig. 

Er is een sociaal veiligheidsplan aanwezig. 

voldoende Op De Wingerd is een gedragsspecialist aanwezig. 

ambitie De Wingerd streeft naar professionalisering van de leerkrachten 

op dit gebied. 

Gedragsspecialist vaker inzetten. 

 

 De school is aantoonbaar in staat om leerlingen met een 

vertraagde lees- en spelingsontwikkeling tot een passend niveau 

te brengen.  
(t.b.v. bijvoorbeeld dyslectische kinderen of leeszwakke leerlingen) 

Goed Op De Wingerd is een nauwgezet protocol leesproblemen en 

dyslexie aanwezig om vroegtijdig en in een doorgaande lijn lees- 

en spellingproblemen te signaleren en aan te pakken. 

Het lees- en spellingonderwijs is afgestemd op de 

onderwijsbehoeften die te maken hebben met intensieve 

instructie, strategieondersteuning, aanpak en materialen. 

Op De Wingerd is een ruime bibliotheek aanwezig. 

Voor kinderen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie 

worden compenserende en dispenserende maatregelen ingezet. 

De Wingerd is in staat om een leerling, in overeenstemming met 

de specifieke onderwijsbehoeften binnen een (sub) groep extra  

ondersteuning te bieden, met specifieke instructie- en 

oefenvormen en met (procesgerichte) feedback, t.b.v. het 

verhogen van de lees/ spelling vaardigheden. 

voldoende Kinderen met leesproblemen kunnen werken met Kurzweil.  

ambitie Leerkrachten zetten Kurzweil nog meer gestructureerd in. 

 

 

 

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) 

goed Op De Wingerd is een Protocol rekenproblemen en dyscalculie 

aanwezig, waarbij het ERWD leidend is. 

Kinderen krijgen meer werktijd indien nodig en als het kind daar 

de gelegenheid voor heeft.  

De Wingerd is in staat om een leerling, in overeenstemming met 

de specifieke onderwijsbehoeften binnen een (sub) groep extra  

ondersteuning te bieden, met specifieke instructie- en 

oefenvormen en met (procesgerichte) feedback, t.b.v. het 

verhogen van de reken/wiskunde vaardigheden. 

voldoende Op De Wingerd is een rekencoördinator aanwezig. 

ambitie De rekencoördinator mag vaker ingezet worden. 
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Deel C: Indicatiestelling vanuit onderwijsbehoeften 

Beschrijving van de mogelijkheden voor aanpassingen van de onderwijsleersituatie 

op de onderwijsbehoeften. Indien een 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). 

 

 Aandacht en tijd  
(denk aan RT, inzet OA, arrangementen) 

algemeen Op de Wingerd is zorgverbreding één van de centrale begrippen. 

Onder zorgverbreding wordt verstaan: de zorg die wij bieden aan 

kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere 

woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het 

zich optimaal kan ontplooien. 

Per leerling wordt gekeken wat zijn of haar beschermende en 

belemmerende factoren zijn. Hiernaast worden de algemene en 

specifieke onderwijsbehoeften in kaart gebracht. 

Aan de hand van deze groepskaart wordt een zorgoverzicht 

opgesteld. 

De leerlingen worden in het zorgoverzicht per vakgebied 

verdeeld in 3 'aanpakken'. 

Kinderen in aanpak 1 krijgen na de klassikale instructie een 

verlengde instructie in een klein groepje. 

Kinderen in aanpak 2 volgen de 'algemene' methode, waarbij 

instructie wordt aangeboden volgens het Directe Instructie 

Model. 

Kinderen in aanpak 3 werken aan verdieping en verrijking. 

Hiernaast zijn er kinderen die een eigen leerlijn op een bepaald 

vakgebied volgen. Dit kan op lager én hoger niveau 

aangeboden worden. Hier is een apart plan voor aanwezig. 

Op De Wingerd vindt extra begeleiding zoveel mogelijk in de klas 

plaats. Dit gebeurt in kleine (sub) groepjes waar extra  

ondersteuning wordt geboden, met specifieke instructie- en 

oefenvormen en met (procesgerichte) feedback. Dit wordt in 

een handelingsplan omschreven. 

Er zijn 2 remedial teachers aanwezig. Zij bieden buiten de klas in 

kleine groepjes remedial teaching aan. 

Er zijn 2 intern begeleiders aanwezig. Zij dragen zorg voor de 

aanvraag van arrangementen bij het samenwerkingsverband. 

Ouders worden altijd op de hoogte gebracht en zo goed 

mogelijk betrokken bij het gehele proces. 

groepsgrootte Er zijn 14 groepen: 4 kleutergroepen, 1 combinatiegroep 2/ 3, 1 

groep 3, 2  groepen 4, 1 groep 5, 1 combinatiegroep 5/6, 1 groep 

6, 1 groep 7, 1 combinatiegroep 7/8 en 1 groep 8. 

- Een groep telt gemiddeld 25-30 leerlingen 

- Verschillende stagiaires (pabo of onderwijsassistent) 

ondersteunen de groepen. 

 



 

 

7 
 

 Het onderwijsmateriaal  
(denk aan Kurzweil, Bouw, materiaal voor slechtzienden, koptelefoons, 

studybuddy, tangle, etc.) 

methodes Naast de methodes wordt er gebruik gemaakt van BLOON 

(spelling) 

Er is een zeer uitgebreide orthotheek waar remediërend 

materiaal aanwezig is.  

Twee keer per jaar wordt het leerlingvolgsysteem van Cito 

(didactisch) en Pravoonieuw (bij groep1-2) en Eggo (groep 3 t/m 8) 

(gedrag) afgenomen.  

Twee keer per jaar wordt een sociogram afgenomen. 

Sinds september 2017 werken we met een kindrapport. De 

kinderen reflecteren hiermee op hun eigen ontwikkeling. Twee 

keer per jaar vullen de leerlingen het kindrapport in en bespreken 

zij dit met hun leerkracht. Dit rapport is voor de verschillende 

groepen aangepast aan het ontwikkelings- en begripsniveau van 

de kinderen. Het wordt gebruikt vanaf de kleuters tot in groep 8. 

materialen Gehoorbeschermers 

Study buddy’s 

Tangles 

Wiebelkussens 

Kleurenklokken en time-timers 

Extra ladekastjes  

Praatdomino 

Laptops met Kurzweil 

Kurzweil op vaste computers 

 

 Fysieke omgeving  
(denk aan rolstoelgebruik, lift, akoestiek,) 

gebouw Het gebouw bestaat uit een begane grond en één verdieping. Er 

is een trapstoel aanwezig waarmee eventueel kinderen naar 

boven gebracht kunnen worden.  

Er is een invalidetoilet aanwezig. 

De gymzaal ligt aan het schoolgebouw.  

 

 Expertise  
(denk aan: aanwezigheid specialisten t.a.v. gedrag, taal/rekenen, dyslexie en 

de beschikbaarheid en inzetbaarheid van deze mensen) 

leren Er zijn 2 intern begeleiders aanwezig. Zij zijn ook remedial teacher 

en pdo-onderzoekers. 

Er is een taalcoördinator aanwezig. 

Er is een rekencoördinator aanwezig. 

gedrag en 

sociaal-

emotioneel 

Naast de intern begeleiders is er ook een gedragsspecialist 

aanwezig.  

De gedragsspecialist heeft een opleiding ‘Beelddenken’ 

gevolgd. 

Er zijn 3 rots- en waterbegeleiders aanwezig. 
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lichamelijke en 

medische 

ondersteuning 

Er is een medisch protocol aanwezig. 

 

 Samenwerking met andere instanties 

partners  (denk aan externe bureaus, GGD, logopedie, CJG, etc.) 

De Wingerd werkt samen met de GGD. Er is een 

jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school.  

School werkt samen met de jeugdprofessional die vanuit Wegwijs 

is toegewezen. Zij heeft maandelijks een open spreekuur op onze 

school.  

Praktijk Schoone (logopedie) huurt op woensdagochtend een 

ruimte in onze school. 

Ondersteuning (denk aan externe ondersteuners, fysiotherapeuten, orthopedagoog OBO, AB-

ers) 

Er zijn verschillende externe partners waar De Wingerd nauw mee 

samenwerkt: 

Orthopedagoog OBO 

Orthopedagoog Edux 

Ambulante begeleiding vanuit cluster 1-2-3-4. 

Ergotherapeuten, logopedisten, etc. 

 

 

 

 

 

        

 

 


