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Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek 
voor uw kind? 

 
 
Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor?  
 
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op 
onze school worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn en welke kinderen wij wel 
en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team van de school. De medezeggen-
schapsraad (personeel en ouders) heeft er advies over gegeven. Hieronder volgt een samenvatting 
van het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Algemeen 
 

Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Maria Montessori (1870-1952). Typerend 

voor onze school is dat we uitgaan van de eigenheid van elk kind; wij sluiten aan bij de individuele 

mogelijkheden van elke leerling. Diversiteit is een belangrijk kenmerk van de school.  
Zelfstandigheid van de leerling is een voorwaarde bij het vormgeven van de eigen ontwikkeling. Het 
ontwikkelen en stimuleren van de zelfstandigheid start zodra het kind onze school of ons Spilcentrum 
binnenkomt. In ons SPIL-centrum begeleiden we kinderen van 0 t/m 12 jaar.  
Elk kind is medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en leert verantwoordelijkheid te nemen 
voor het niet verstoren van andermans ontwikkeling. Kinderen leren op een respectvolle manier 
omgaan met verschillen.   
 
Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan zullen wij uw kind toelaten als wij van mening zijn 
dat wij uw kind een passende plek kunnen bieden. Passend betekent voor ons dat wij uw kind het 
onderwijs en de ondersteuning kunnen geven, die hij/zij nodig heeft.  
De behoeften die uw kind laat zien en het belang van een optimale ontwikkeling van uw kind, zijn 
daarin leidend voor ons. 

 
Kenmerken van onze leerlingen 
 

Op basis van leer- en ontwikkelingskenmerken bieden we passende onderwijsondersteuning. Leer- 
en ontwikkelingskenmerken kunnen zijn: intellectuele ondersteuningsvragen, leerachterstanden, 
ontwikkelingsvragen of taalhulpvragen.  
De leerkracht signaleert wanneer een kind zich meer of minder dan gemiddeld ontwikkelt en geeft in 
het groepsplan aan welke basisondersteuning de leerling dan krijgt aangeboden.  
Kunnen we deze ondersteuning niet binnen het groepsplan aanbieden, dan behoort dit tot de extra 
ondersteuning.  
 
Fysieke en medische kenmerken kunnen onder meer betrekking hebben op het gehoor, zicht of de 
motoriek van een kind. Als de leerkracht fysieke- en medische ondersteuningsvragen signaleert, dan  
overlegt hij/zij met ouders. Via het begeleidings- en adviesteam  (BAT) kunnen we externe hulp 
inschakelen.  
Ons schoolgebouw is helaas niet geschikt voor leerlingen die door een lichamelijke handicap zijn 
aangewezen op een rolstoel.  
Ook sociaal-emotionele kenmerken kunnen leiden tot ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid, sociale positie, (faal)angst, het maken van contact of het 
invoelen van emoties. We besteden structureel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling, een 
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veilige omgeving en een respectvolle omgang. Bij meer specialistisch vragen kunnen de leraren een 
beroep doen op ondersteuning vanuit de intern begeleider, het BAT, WIJ-Eindhoven en/of de 
expertise vanuit onze scholengroep. Vraagt de ondersteuning van een kind met een sociaal-
emotionele ondersteuningsbehoefte structureel meer aandacht, dan hoort dit tot de extra 
ondersteuning. In schooljaar 2017-2018 kunnen we vanuit de middelen voor zware ondersteuning de 
leerkracht daar extra bij ondersteunen.   
 
Ondersteuningsvragen kunnen ook betrekking hebben op werkhouding. Zelfstandig werken, 
structureren, plannen en taakgerichtheid zijn hier onderdelen van. Onder basisondersteuning valt 
dat leerlingen zelfstandig leren werken.  
Structurele ondersteuning op zogenoemde executieve functies valt niet onder de 
basisondersteuning. Als sprake is van onderstimulering,  overbescherming , pedagogische 
verwaarlozing, psychische problematieken of er andere ‘thuiskenmerken’  die vragen om 
ondersteuning, dan overlegt de leerkracht/intern begeleider/directeur met de ouders in kwestie.  
Het BAT kan ouders adviseren om ondersteuning vanuit WIJ-Eindhoven aan te vragen. Ook kan het 
BAT besluiten om Veilig Thuis in te schakelen als de situatie daar aanleiding toe geeft.  
        
Basisondersteuning en extra ondersteuning 
 
Binnen de school bieden wij alle kinderen een standaard aan basisondersteuning.  
Daarnaast bieden wij extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, binnen de 
mogelijkheden die we hebben. U leest er hieronder meer over.  
 
 
Basisondersteuning 
 
Alle scholen van SALTO (en alle andere scholen in het samenwerkingsverband) hebben afgesproken 
een standaard te hanteren waaraan de ondersteuning in de basis voor alle kinderen moet voldoen. 
Dit houdt in dat wij in onze school om weten te gaan met de ‘gewone’ verschillen tussen kinderen, 
die passen binnen het werken in groepen. De basis aan ondersteuning die wij aan alle kinderen 
bieden:  
 

VEILIGHEID [Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving]  

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school      

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van de leerlingen en in de incidenten die 
zich voordoen 

    

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van 
incidenten  

    

Het personeel zorgt ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en 
anderen omgaan  

    

De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen     

Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen     

ONTWIKKELING LEERLINGEN [De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen] 

 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen 

    

Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen 

    

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben      

De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met leerlingen nastreeft      

De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen     

Tenminste twee maal per jaar worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd op     
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school-, groeps- en individueel niveau  

OPBRENGST- EN HANDELINGSGERICHT WERKEN [Het personeel werkt opbrengst- 
en handelingsgericht] 

 

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de 
ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben 

    

De school voert de ondersteuning planmatig uit      

De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning     

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens twee maal per jaar de 
groepsplannen aan 

    

De school past op grond van de verzamelde toetsgegevens tenminste twee maal per jaar de 
plannen voor individuele leerlingen aan  

    

METHODEN EN METHODIEK [Het personeel werkt met effectieve methoden en 
aanpakken] 

 

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij 
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
met een taalachterstand  

    

Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op de verschillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 

    

Het personeel stemt de instructie af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen     

Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen      

Het personeel stemt de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen     

Het personeel stemt de werkvormen af op de verschillen tussen de leerlingen     

De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken      

De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie      

De school heeft een protocol voor medische handelingen     

HANDELINGSGERICHT WERKEN [Handelingsgericht werken binnen de 
basisondersteuning voor leerlingen en groepen)  

    

Een plan van aanpak binnen de basisondersteuning naar een leerling of groep leerlingen 
bevat in elk geval (tussen- en eind)doelen (handelingsgerichte aanpak, HGA). Dit extra 
aanbod of de extra aanpak wordt beschreven in het groepsplan in een individueel 
tekstkader. Voor kinderen waarvan de ondersteuning dermate afwijkt van het groepsplan dat 
dit een eigen leerlijn betreft, stellen we een ontwikkelingsperspectief op (OPP) 

    

De onderwijsbehoefte van de leerling of een groep leerlingen is leidend (HGA)     

Het groepsplan, de individuele tekstkaders daarbinnen of het OPP maken deel uit van het 
leerlingdossier 

    

OVERDRACHT LEERLINGEN [De school draagt leerlingen zorgvuldig over]  

Bij  alle leerlingen vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de 
vorige school 

    

Alle leerlingen worden binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar een 
volgende groep of een volgende leraar 

    

De aanpak van de leerling, beschreven in het groepsplan, een individueel tekstkader of een 
OPP wordt warm overgedragen bij de overgang naar een andere school  

    

De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten naar het VO tenminste 
gedurende één jaar  

    

OUDERBETROKKENHEID [Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school 
en de leerlingenondersteuning] 

 

De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding 
van hun kind(eren) 

    

Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun 
kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis 

    

De school voert met ouders een intakegesprek bij de aanmelding      

De school informeert ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun     
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kind(eren) 

De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding en 
ondersteuning en wie waarvoor verantwoordelijk is 

    

Als een leerling de school verlaat, stelt de school een (onderwijskundig) rapport op. Ouders 
ontvangen een kopie 

    

De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school      

BEGELEIDINGSADVIESTEAM [De school heeft een begeleidingsadviesteam]  

De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 
interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 

    

De interne begeleiding leidt het begeleidingsadviesteam in de school      

De taken en verantwoordelijkheden van het  begeleidingsadviesteam zijn helder en duidelijk     

Het begeleidingsadviesteam bereidt in elk geval verwijzing naar en bespreking van 
leerlingen voor in het CLB en het zorgadviesteam o.a. bij verwijzing naar het SBO of SO 

    

Het begeleidingsadviesteam spreekt, hoort en adviseert ouders/verzorgers      

 
 
Extra ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften 
 

Wij bieden met ons montessori-concept gedifferentieerd onderwijs. Er is een afgestemd aanbod voor 
leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van 
onderwijsondersteuning op basis van IQ alleen, vermijden we. De pedagogische en didactische 
programma’s en methodieken zijn gericht op respect, sociale veiligheid en het voorkomen van 
gedragsproblemen. We werken volgens het SALTO-protocol voor veiligheid.  
 
Om recht te doen aan cognitieve diversiteit maken we gebruik van handelingsgericht werken en 
model directe instructie.  
In de schooljaren 2014-2018 ontwikkelen we met inzet van tablets een aanvullend systeem van 
instructie-op-maat: de digitale instructie app “Monti”.  
 
Leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en geen of (zeer) beperkt de Nederlandse taal spreken 
en verstaan, gaan in de regel naar de gemeentelijke voorziening hiervoor: De Wereldwijzer.  
Leerlingen uit deze categorie van 4 en 5 jaar oud, die (zeer) beperkt de Nederlandse taal spreken en 
verstaan, kunnen wij wel begeleiden in de taalrijke omgeving van de onderbouw. Wij hanteren 
hierbij een maximum aantal van 3 leerlingen uit deze categorie per onderbouwgroep.  
De taalverwerving ondersteunen wij met de methodiek Logo-3000. Deze methodiek gebruiken we in 
onze voorschool (2 ½ -4 jarigen) en vroegschool (4-6 jarigen). De methodiek is gericht op de kinderen 
én hun ouders. Hier is ook een oudercursus aan gekoppeld.   
 
Alle arrangementen die de school aanbiedt vallen onder de basisondersteuning. 
 
 

Grenzen aan het onderwijs 

Uiteraard zijn de mogelijkheden van een school en een team niet onbegrensd. Belangrijke 

voorwaarden bij de begeleiding zijn dat leerlingen leerbaar zijn, geen bedreiging of belemmering 

vormen voor de ontwikkeling van medeleerlingen, dat de ouders de bereidheid hebben gezamenlijk 

verantwoordelijkheid te nemen bij de begeleiding van het kind en dat het klimaat voor 

medeleerlingen en teamleden veilig is. Als we de afweging moeten maken of voor een individuele 

leerling (nog steeds) passend onderwijs geboden kan worden, dan wegen we deze randvoorwaarden 

mee.   
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Ambities en ontwikkeling van onze school 

De ondersteuningsmogelijkheden die de school in de nabije toekomst wil en kan realiseren, zijn 
gericht op het versterken en uitbreiden van het gedifferentieerde onderwijsaanbod en –leerling-
begeleiding  binnen de basisondersteuning.  
Onderdelen voor verdere ontwikkeling binnen de basisondersteuning zijn opgenomen in een 
ontwikkel- en scholingsplan en vallen binnen onderstaande gebieden:   
 
Rekenproblematiek en dyscalculie 

- Scholing rekencoördinator (in opleiding) 
- Opstellen van en werken volgens het protocol dyscalculie (2017-2018)  

    
Taalschool 

- Opzetten van Montessori Village  (2018) en plek waar nieuwkomers in Nederland 
(leerlingen van 6 t/m 12 jaar en hun ouders) Nederlands kunnen leren in een 
uitdagende omgeving.    

 
Omgaan met verschillen in cognitieve ontwikkeling en instructiebehoefte 

- Ontwikkeling Monti (2014-2018) 
- Inzet tablets bij instructie-op-maat via bovenstaand systeem, proef en testen (2015-

2017) 
- Implementatie Monti in alle groepen (2017-2018)   

 
 
Contact of onze school de passende plek is voor uw kind? 
 
Heeft u vragen of onze school voor uw kind de passende plek is? Neem dan contact op met onze 
directeur Ellen Reijners. U kunt haar bereiken op 040-241 26 71 of mailen op e.reijners@bs-tempel.nl  
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