
 

 

Schoolondersteuningsprofiel van:  
Algemene Basisschool Middelburg  

Bijgesteld dd 7 september 2017  

Inleiding 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te 

doorlopen. Wat die kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden is heel afhankelijk van 

de actuele situatie. Kinderen veranderen en scholen veranderen. Een 

schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de algemene ondersteuningsmogelijkheden 

van de school, de grenzen aan opvangbaarheid en de ambities van het team ten aanzien van het 

begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften.  

Om goed te kunnen inschatten of dat wat het kind nodig heeft geboden kan worden op deze 

school is altijd een goed gesprek nodig. In welke groep zou het kind komen, hoe groot is die 

groep, hoe is hij samengesteld, welke juf of meester staat ervoor, hoe is de situatie thuis, is er 

al ondersteuning vanuit de zorg en welke ondersteuning kan de school eventueel krijgen van het 

samenwerkingsverband? Dat zijn allemaal vragen die besproken moeten worden waarna kan 

worden afgewogen of dit de juiste school is.  

Het schoolondersteuningsprofiel is een algemene beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld 

geeft van de algemene mogelijkheden van de school. Binnen samenwerkingsverband Kind op 1 

hebben we afgesproken dat we deze onderwerpen op dezelfde wijze bespreken zodat er iets te 

zeggen valt over het totaalbeeld van de regio. Elk schoolteam bespreekt jaarlijks de volgende 

items: 

 Ontwikkeling van de basisondersteuning (de 10 standaarden) en conclusies 

 Algemeen beeld van ondersteuningsmogelijkheden van de school 

 Reflectie op begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften  

 Conclusies  

o mogelijkheden 

o grenzen 

o ambities 

o ontwikkelpunten  

Dit schoolondersteuningsprofiel is de weergave van de opbrengst van dat gesprek.  
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Algemeen beeld van de ondersteuningsmogelijkheden  

De aandacht en tijd die wij 
kunnen bieden 

De deskundigheid die wij in 
huis hebben 

Onze samenwerkings-
partners 

De mogelijkheden van ons 
gebouw 

De protocollen en 
methodieken die wij 
gebruiken 

Iets zeggen over:  

 Kleutergroepen zijn 
heterogeen, groep 3 tot 
8 enkele groepen 
 

 De groepen tellen 
gemiddeld 24 leerlingen. 
Bestuurlijk bepaald 
maximum: 30 kinderen. 
 

 Wij maken veel gebruik 
van coöperatieve 
werkvormen.  
 

 Veel aandacht voor 
pedagogisch klimaat 
(beperkte) RT-tijd 
tijdens gymuren. 

 

 We maken gebruik 
van zelfstandig 
werken, contractwerk 
en het verlengde 

Kinderen met 
leesproblemen: 

 Dyslexie signaleren is 
geborgd en de 
vervolgstappen zijn 
duidelijk 

 Wij hebben een 
leesspecialist 

 
Meer- / hoogbegaafde 
leerlingen: 

 Meer/hoogbegaafdheid 
wordt gesignaleerd en er 
is een aanbod 

 Wij werken met de 
Pittige Plustorens, 
structureel onder 
supervisie van een 
hoogbegaafdheids-
specialistspecialist. 

 Wij hebben een 
hoogbegaafdheids-
specialist. 

 Gedragsproblemen 
worden vroegtijdig 

 RPCZ 

 SBO ambulante 
begeleiding 

 Auris 

 Frontoffice van de 
gemeente 

 Schoolarts/jeugdverpleeg
kundige 

 Huisarts 

 ONL RPCZ 

 Fysiotherapeut 

 Logopedistes 

 Visio 

 Juvent 

 We werken samen met 
het CJG en de GGD                      
(jeugdverpleegkundige, 
jeugdarts) 

 Bureau Jeugdzorg 

 Qwestor, De Korre 

 Netwerk ib-ers Kind 
op 1 Walcheren 

 Porthos 

 Intervence 

 Er zijn beperkt extra 
ruimten die kunnen 
worden gebruikt voor 
kleine groepjes.  
 
 

 Wij mogen gebruik 
maken van de gymzaal 
nabij  
 

 Een mediatheek is aan- 
       wezig. 

 

 Eigen kleuter speelzaal is 
aanwezig. 
 

 Ruimte voor gesprekken 
buitenom de klas, maar 
beperkt 

 We werken 
handelingsgericht en 
opbrengstgericht. 

 We maken gebruik van 
het directe instructie 
model. 

 We hebben protocollen 
voor: dyslexie, 
dyscalculie (ERDW) en 
hoogbegaafdheid. 

 Voor leerlingen met 
dyslexie die dat nodig 
hebben kan er gewerkt 
worden met o.a.  
Zuidvallei, Ralfi lezen, 
Connect lezen, BLOON, 
Spelling in de lift 
Leesmappen van bv. Luc 
de Koninck, Pi spello  
 
 
 

 Verrijkingsmateriaal 

als o.a. : Topklassers, 



Schoolondersteuningsprofiel ABS  versie d.d.   7 – 9 - 2017             Ouderrapport                                                                                                                                                             

 

instructiemodel. gesignaleerd 
 

 De ABS is een KIVA 
school, team wordt 
getraind. 
 

 Wij hebben twee 
(geschoolde)vertrouwens 
personen en twee anti-
pest coördinatoren 
 

 Binnen de school SOVA-
specialist 
 

 Een leerkracht in de 
middenbouw en twee 
leerkrachten in de 
bovenbouw hebben een 
master SEN opleiding 
volbracht 
 

 Een internbegeleider 
heeft een post HBO leren 
& begeleiden en volgt de 
opleiding Master SEN 
specialisatie 
gedragsspecialist 
 

 Wij hebben een 
rekenspecialist 
 

 ICT-specialist 
 

 Een vakdocent 
bewegingsonderwijs die 
de helft van de gym-uren 

Pittige Plus Torens, 
Bolleboos, 

Routeboekje, KIEN 
Acadin, Rekentijgers enz. 

 Op het gebied van 
psycho-educatie 
wordt o.a. ingezet: 
Kikker be Cool spel, 
Babbelspel, Ik ben 
steen goed, Kinder 
kwaliteitenspel, 
Spring kikker spring 
spel.  

 

 Op het gebied van r.t. 
materiaal rekenen: 
Maatwerk, Muiswerk 
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ingezet kan worden 
 

 Onderwijsassistentes die 
deels uit eigen middelen 
en deels worden ingezet 
op basis van toegewezen 
zorg arrangementen 
vanuit Kind op1.   
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Conclusies  

Na het reflecteren op de standaarden voor basisondersteuning, onze algemene 

ondersteuningsmogelijkheden en het omgaan met kinderen met extra onderwijsbehoeften 

trekken wij de volgende conclusies over onze mogelijkheden, grenzen, ambities en 

ontwikkelpunten. 

a. Mogelijkheden 

- Er is expertise bij collega’s op het gebied van leerlingen met belemmeringen in het 

gedrag en/ of leren om deze leerlingen goede ondersteuning binnen het reguliere 

basisonderwijs te bieden 

- Wij kunnen goed onderwijs bieden aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen 

- We bieden een sterk pedagogisch klimaat, waar het ‘gewoon’ is, dat elk kind andere 

begeleiding, oefenstof, hulp krijgt. 

- Doorgaande lijn van 0 – 12 jaar, warme overdracht vanuit KDV/PG naar groep 1.  

- Sterke afstemming voor kinderen die dat nodig hebben 

b. Grenzen 

- De totale zorgzwaarte binnen de groep moet behapbaar zijn voor alle leerkrachten en 

andere medewerkers 

- Wij hebben grenzen in de aanname van leerlingen met een fysieke handicap, vanwege de 

vele trappen in het gebouw en de beperkte bewegingsruimte. 

- Onze grenzen worden bepaald door:  

* de ondersteuningsbehoefte en het aantal uren dat beschikbaar is voor extra begeleiding 

van het kind; 

* de veiligheid, deze moet gegarandeerd kunnen worden voor alle kinderen en 

medewerkers; 

* zorgzwaarte, aard van de zorgvraag, benodigde expertise 

c. Ambities  en Ontwikkelpunten  

- Leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces 

- Samenwerking met Schoolmaatschappelijk Werk versterken 

- Meer fysieke ruimtes creëren in het gebouw om overleg te kunnen plegen 

 

 


