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INLEIDING 

 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van OBS Michiel de Ruyter.  

 

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet verplicht 

scholen voor elk kind een passende plek te vinden. Vaak kan dit op de school van 

aanmelding, maar soms passen de onderwijsbehoeften van een kind niet bij de 

ondersteuningsmogelijkheden van een school. In dat geval wordt gezocht naar een 

andere, passende plek.  

 

Het samenwerkingsverband Stromenland heeft het minimale niveau van de 

basisondersteuning vastgesteld in het ondersteuningsplan1. De basisondersteuning zoals 

omschreven door Stromenland is de ondersteuning die elke school binnen het 

samenwerkingsverband moet kunnen bieden. De extra ondersteuning is alle 

ondersteuning die gegeven wordt, maar niet binnen de basisondersteuning valt. Het 

samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend aanbod binnen de regio. 

 

Om de ondersteuningsmogelijkheden van de school in kaart te brengen, is iedere school 

wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het SOP 

staat beschreven welke mogelijkheden de school kan bieden met haar eigen middelen. 

Dit wordt aan de hand van de volgende kenmerken beschreven: 

 een algemene beschrijving van de school; 

 de basisondersteuning; 

 de mogelijkheden voor extra ondersteuning; 

 de grenzen aan de ondersteuning; 

 de ambities van de school. 

 

De school heeft het huidige profiel opgesteld waarbij rekening is gehouden met de 

teamdeskundigheid en de beschikbare, financiële middelen. Veranderingen binnen het 

team of in het budget kunnen van invloed zijn op de ondersteuningsmogelijkheden van 

de school.  

 

Het SOP wordt elke vier jaar geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 

adviesrecht op het SOP.  

 

8 juni 2016 

  

                                                                 
1
 www.stromenland.nl/scholen/documenten/  

http://www.stromenland.nl/scholen/documenten/
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1. SCHOOLGEGEVENS

 

1.1 ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS  

 

School Obs Michiel de Ruyter 

Adres Tweede Oude Heselaan 384, 6542VJ Nijmegen 

Telefoonnummer 024 3770155 

Directeur Mevr. M. Bies 

IB’er Mevr. C. Janssen 

Brinnummer 10CV 

Bestuursnummer 29810 

 

1.2 LEERLINGGEGEVENS 

 

Aantal kinderen  

Per 1 oktober 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

Totaal aantal kinderen  122 126 146 152 

Aantal kinderen met weging 58 55 55 43 

Percentage kinderen met weging 47% 44% 38% 28% 

Aantal kinderen met dyslexie 3 3 5 6 

Aantal kinderen met dyscalculie(vermoeden) - - - 1 

Aantal kinderen met thuistaal anders dan 

Nederlands 

22 18 16 14 

Aantal kinderen met diagnose 

hoogbegaafdheid  

- - - - 

Aantal kinderen met vermoeden van meer 

en hoogbegaafheid 

- - 1 1 

Aantal kinderen besproken in ZAT BSOT  5 5 6 8 

Aantal kinderen met OPP    14 

Aantal kinderen met indicatie LGF  2 2 1 1 

 

Aantal verwijzingen SBO / SO 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Totaal aantal verwijzingen naar SO en SBO 1 1 1 1 

Percentage  <1% <1% <1% <1% 

Aantal verwijzingen naar SBO 1 1 1  

Aantal verwijzingen naar SO cluster 1      

Aantal verwijzingen naar SO cluster 2     

Aantal verwijzingen naar SO cluster 3     

Aantal verwijzingen naar SO cluster 4    1 

Aantal teruggeplaatste ll vanuit S (B)O    1 
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Uitstroomgegevens naar voortgezet 

onderwijs 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

Praktijkonderwijs - 1 - 2 

VMBO –B  2 2 2 2 

VMBO – B – K  1 1 3 1 

VMBO – K  3 - 1 3 

VMBO K – T  - - 1 1 

VMBO – G / T - - - - 

VMBO – T  3 2 5 4 

Havo  2 1 1 2 

Havo/vwo - 1 1 1 

Vwo - 2 3 3 

Totaal 11 10 17 19 

LWOO beschikking  3 3 2 2 

 

 

2. ONDERWIJSCONCEPT 

 

Op OBS Michiel de Ruyter streven we naar onderwijs dat recht doet aan de ontwikkeling 

van het kind. Centraal in de visie staat ons vertrouwen in de groeikracht van een kind. 

 

Ieder kind is anders en mag anders zijn. Wij benaderen kinderen zoveel mogelijk op hun 

eigen niveau. We doen dit binnen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem.  

We zijn ons bewust van onze mogelijkheden en beperkingen.  

We leren kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk om te gaan met hun taken. Tevens 

leren we ze om zelf sturing te geven aan hun ontwikkeling. We begeleiden de kinderen 

vanuit hun ervaringen in het verkennen van de wereld en de ontplooiing van zichzelf.  

 

In een uitdagende leeromgeving prikkelen we kinderen om zelf tot oplossingen te komen 

en verbanden te zien. Kinderen moeten leren dat ze fouten mogen maken en dat ze hulp 

kunnen vinden bij de leerkracht of een ander kind en dat ze van fouten kunnen leren. 

 

De openbare basisschool Michiel de Ruyter is een Brede School in Nijmegen Oud-West. 

De missie van onze school is: Kinderen optimaal laten leren, gerelateerd aan de eigen 

ontwikkeling, met en van elkaar, onder regie van de leerkracht.                

Vakbekwame leerkrachten en schoolleiding, betrokken ouders en andere opvoeders 

maken, binnen een stimulerende en veilige opgroei- omgeving samen het verschil in de 

ontwikkeling van kinderen. 

 

Als Brede School gaan we samen  voor een stimulerend opgroei –klimaat voor alle 

kinderen uit onze schoolomgeving. Basisonderwijs, voorschoolse educatie en na- en 

buitenschoolse opvang werken nauw samen aan een veilig en afgestemd pedagogisch 

klimaat. 

 

Onze basisschool wordt  bezocht door  152 kinderen ( 1 oktober 2015), heeft 7 groepen, 

waarvan 2 heterogene kleutergroepen en 1 combinatiegroep . 

Onze leerlingen zijn afkomstig uit de omliggende wijken in Nijmegen-Oud West.  

De populatie is gevarieerd. Er is in de laatste jaren sprake van een daling van het aantal 

gewichtsleerlingen en een stijging van het leerlingaantal. 
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Waar Michiel de Ruyter voor staat: 

De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen. We willen dat onze leerlingen 

uitgroeien tot volwaardige leden van onze samenleving en daaraan een belangrijke 

bijdrage leveren. We staan voor een gerichte aanpak voor ieder kind door een creatieve 

samenwerking tussen kind, ouders en team: 

“School en ouder, schouder aan schouder” 

Onze school is een vertrouwde plek voor de kinderen. 

 

 Elke dag straalt de leerkracht heel veel vertrouwen uit in de mogelijkheden van 

uw kind. 

 Elke dag ondersteunen we elk kind als het nodig is en dagen we het uit als het 

daar behoefte aan heeft. 

 Elke dag bieden we de kinderen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze 

optimaal kunnen werken in een stimulerende leeromgeving. 

 Elke dag vragen we uw kind te presteren bij de leervakken, de creatieve vakken, 

bij het omgaan met elkaar en natuurlijk ook bij sport en spel.  

 Elke dag bouwen ouders en school vanuit een actieve samenwerking aan het 

leersucces van uw kind. 

 De school heeft een sterk pedagogisch klimaat 

 De school werkt volgens het principe van het leerstofjaarklassensysteem 

 We hebben een gerichte aanpak voor ieder kind  

 We werken met instructie en verwerking op maat voor elk kind: passend 

onderwijs 

 Er wordt  instructie gegeven volgens het activerende directe instructiemodel. 

Instructies hebben hiermee een eenduidige structuur; voorkennis ophalen-doel 

van de les-begeleid inoefenen-zelfstandig werken-evalueren. 

 We bieden per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en spelling 

(voor instructieafhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde 

instructie behoefte en voor instructieonafhankelijke kinderen). 

 We werken ten aanzien van het vakgebied rekenen, technisch lezen en spelling 

met groepsplannen waarin deze instructiegroepen zichtbaar zijn.(vanuit HGW)  

 Er worden moderne middelen gebruikt op het gebied van ICT.  

 Er wordt gewerkt op een samenhangende wijze met elementen van 

onderwijssystemen die hun waarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen, 

zoals Jenaplan, Montessori en Dalton. 

 De school bevordert van de zelfstandigheid 

 Er wordt dagelijks gewerkt binnen een terugkerende werkuur in alle groepen 

 Er is een rijk aanbod binnen school en Brede School op het terrein van de 

leervakken: 

techniek, kunstzinnige vorming, natuureducatie en informatietechnologie, leren             

samenwerken en samen vieren 

 Er wordt gewerkt met een portfolio: doorgaande ontwikkeling van groep 1 t/m 8 

 In groep 1-2 thematisch wordt er thematisch gewerkt 
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3. BASISONDERSTEUNING 

 

OBS Michiel de Ruyter heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie en scoort 

ruim voldoende op een aantal geselecteerde (zorg-) indicatoren van de 

Onderwijsinspectie (Inspectierapport, november 2014). Volgens de normen van het 

samenwerkingsverband Stromenland voldoet de school hiermee aan het minimale niveau 

van de basisondersteuning. 

 

Pedagogisch klimaat 

OBS Michiel de Ruyter is een veilige school voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wij 

richten ons op het welbevinden van de kinderen, ouders en leerkrachten. Dit is 

vastgelegd in het schoolveiligheidsplan. Het pedagogisch klimaat is door inspectie 

(Inspectierapport, november 2014), ouders en kinderen (Enquête Werken met 

kwaliteitskaarten, WMK-PO) als goed beoordeeld.  

 

Planmatig en opbrengst gericht werken  

De continuïteit van de onderwijszorg voor elke leerling wordt gewaarborgd door het 

cyclisch en planmatig werken. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen werken 

we vanuit de module WMK-PO. We stellen elke 4 jaar een schoolplan op. Binnen dit 

schoolplan werken we per jaar systematisch aan de schoolontwikkeling en verbetering.  

 

Op OBS Michiel de Ruyter werken wij met groepsoverzichten en groepsplannen waarin de 

leerkrachten de pedagogische en didactische behoeftes van ieder kind in beeld brengen. 

We richten ons op wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.  

De gegevens van het CITO- leerlingvolgsysteem en de observaties van leerkracht en 

andere deskundigen vormen uitgangspunt voor het bepalen van de zorgbehoefte.  

OBS Michiel de Ruyter heeft een ondersteunende structuur waarbij de leerkracht 

ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. 

Gesprekken met kinderen en ouders spelen een grote rol in deze cyclus. De intern 

begeleider ondersteunt de leerkrachten bij deze cyclus.  

 

Zorgteam 

Als school hebben we een zorgplan. Hierin staat ons systeem van zorg uitgebreid 

beschreven. Om het voor u als ouder inzichtelijk te maken leest u hieronder een korte 

beschrijving. 

 

We werken met een zorgteam op Michiel de Ruyter. Het zorgteam bestaat uit een intern 

begeleider (IB-er) voor groep 4 t/m 8, een zorgcoördinator voor groep 1 t/m 3 en 

directeur van school. Het zorgteam wordt aangestuurd door de Intern begeleider.  

Drie maal per jaar zijn er groepsbesprekingen tussen leerkrachten en de IB-

er/zorgcoördinator. Deze hebben als doel ondersteuning te bieden aan de leerkracht bij 

het vormgeven van het onderwijs in de groep. De groep wordt besproken en bij kinderen 

met een specifieke behoefte wordt gekeken of de zorg die geboden wordt nog goed 

aansluit bij de onderwijsbehoefte. 

Daarnaast worden er tussentijds (op vaste momenten) kind besprekingen gehouden met 

het gehele team.  
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Indien nodig wordt een kind ingebracht door de IB-er/zorgcoördinator in het Brede 

School Ondersteuningsteam (BSOT). Dit is een multidisciplinair team wat twee 

maandelijks bij elkaar komt. In dit team zijn de volgende mensen vertegenwoordigd; 

Intern begeleider, School Maatschappelijk Werk (SMW), schoolverpleegkundige en 

ambulant begeleider Stromenland en de ouders en leerkracht van het betreffende kind. 

Daarnaast is er nog een zogenaamde vrije stoel voor extern betrokkene bij het 

betreffende kind. Er wordt door leerkracht en IB-er/zorgcoördinator een groeidocument 

ingevuld. Aan de hand van dit ingevulde document bespreken we de leerling en welke 

stappen er genomen moeten worden om tegemoet te komen aan de zorg die dit kind 

nodig heeft.  

 

Afstemming  

De afstemming tussen ouders en leerkrachten vindt plaats via geplande gesprekken en 

ook via korte contactmomenten waarbij men elkaar ‘op de hoogte houdt/brengt’.  

Het schooljaar wordt gestart met een ronde van ‘Ervaringsgesprekken’: ouders en 

leerkracht stemmen af wat het kind het komende schooljaar nodig heeft aan 

ondersteuning/begeleiding. De afspraken worden digitaal vastgelegd in Esis. 

Aan het eind van het schooljaar worden alle kinderen die bij een andere leerkracht 

komen doorgesproken met deze nieuwe leerkracht. Deze warme overdracht staat ook in 

Esis. Twee keer per jaar nemen we de Cito-toetsen af. De resultaten worden tijdens de 

rapportgesprekken met ouders besproken. Ook bespreken wij alle opbrengsten twee keer 

per jaar met het team om vast te stellen of we op de goede weg zijn.  

 

Verder zorgt school voor een warme overdracht binnen de leerjaren en bij overgang naar 

een andere school (VO).  

 

Kinderen met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Er zijn kinderen die met de reguliere stof niet mee kunnen komen. Voor deze kinderen 

wordt in overleg met ouders, vanaf groep 6, een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor 

dat betreffende vakgebied. Deze kinderen hebben hierdoor een uitstroomprofiel waarin 

de minimumdoelen van eind groep 6 worden behaald (1f).  

Wij kunnen een OPP uitvoeren als het gaat om een achterstand op maximaal twee 

vakgebieden. De school (leerkracht en IB-er) beschrijft voor deze individuele leerling de 

einddoelen van de betreffende vakken en stelt vervolgens tussendoelen op. Dit planmatig 

handelen wordt met ouders besproken. Vervolgens gaat de leerkracht binnen de groep 

dit plan uitvoeren. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en bijgesteld.  

Binnen een OPP kan gedurende een bepaalde tijd de instructie in een lagere groep 

gevolgd worden.  

 

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn  

Op Michiel de Ruyter zijn er kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof. Zij krijgen 

de verrijking binnen de groep. Mogelijk zijn deze kinderen meer- of hoogbegaafd (of 

hebben een ontwikkelingsvoorsprong). Om deze kinderen met plezier naar school te 

laten gaan bieden wij ze extra uitdaging aan.  

 

Dit uitdagende aanbod ziet er als volgt uit:  
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In groep 1/2 bieden wij een brede ontwikkeling aan en kunnen deze kinderen volop 

vooruit en uitdaging vinden binnen de lopende thema’s. Daarnaast zijn er in de groep 

extra materialen specifiek gericht op deze doelgroep.  

Vanaf groep 3 bieden wij deze kinderen binnen de groep verrijking aan en ook hier 

bieden de thema’s vanuit de verschillende methodes extra uitdaging.  

Tevens kan de reguliere stof in de groep worden gecompact, zodat deze kinderen extra 

tijd hebben om aan verrijkende en verdiepende opdrachten te werken. 

Voor komend schooljaar gaan we ons professionaliseren op het gebied van verrijking en 

verdieping anders dan vanuit de methode, omdat er steeds meer kinderen van jongs af 

aan meer behoefte hebben aan de volgende activiteiten: 

 

 leren hoe te leren;  

 leren van leergerichte kennis;  

 leren vanuit wetenschappelijke doorbraken;  

 kritisch en creatief denken;  

 beredeneerd keuzes maken;  

 activiteiten plannen;  

 zichzelf evalueren en testen;  

 ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren;  

 samenwerken en overleggen;  

 filosoferen.  

 

Ondersteuning voor kinderen met specifieke ondersteunings– en 

begeleidingsbehoeften. 

Op Michiel de Ruyter hebben we protocollen en procedures voor medisch handelen. 

Daarnaast voeren we op school een dyslexie en dyscalculie beleid. En verder heeft school 

beleid op het gebied van omgaan met gedragsproblemen (ontwikkelen kwaliteitskaarten 

sociaal emotionele ontwikkeling).  
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4. DESKUNDIGHEID 

 

 

4.1 INDIVIDUELE KENNIS EN KUNDE  

 

De beschikbaarheid van expertise (gecertificeerd) op specifieke gebieden is op onze 

school als volgt: 

 

 De Ib’er en zorgcoördinator  beschikken over een afgeronde opleiding tot interne 

begeleiding.  

 De schoolleiding (directeur en plaatsvervangende-directeuren) heeft een 

afgeronde en gecertificeerde opleiding gevolgd. De directeur tot schoolleider 

vakbekwaam. Zij staat geregistreerd in het schoolleidersregister.  

 De plaatsvervangende directeur een afgeronde middenmanagement opleiding. 

 Alle teamleden zijn vanaf 2017 geregistreerd in het lerarenregister 

 Het onderbouwteam heeft een training gevolgd op het gebied van beredeneerd 

aanbod en groepsplannen.  

 Het midden- en bovenbouwteam heeft een training gevolgd rondom effectieve 

instructie  

 Een aantal leerkrachten heeft een diploma tot gespecialiseerde groepsleerkracht. 

 Een aantal leerkrachten hebben zich verder geschoold op het gebied van taal of 

rekenen  

 Een aantal leerkrachten hebben de cursus coöperatief werken gevolgd.  

 Alle leerkrachten zijn geschoold met ‘Woorden in de weer’(Verhallen Verhallen) 

voor gespecialiseerd woordenschatonderwijs 

 Een aantal leerkrachten is geschoold in begrijpend lezen a.d.v. modellen 

 Een aantal leerkrachten hebben naast hun PABO diploma nog een universitaire 

graad hebben behaald.  

 Een aantal leerkrachten heeft een diploma gespecialiseerde leerkracht (speciaal 

onderwijs). 

 Een aantal leerkrachten hebben een Master SEN diploma. 

 Een geschoolde VVE coördinator 

 Het team heeft de scholing “Leefstijl” gevolgd voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling en pedagogisch klimaat 

 

4.2 TEAMEXPERTISE  

 

Het team van onze school heeft de afgelopen jaren verschillende scholingstrajecten 

doorlopen waardoor de school als geheel beter in staat is om passend onderwijs te 

verzorgen. Dit wil zeggen beter tegemoet komen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast werken wij in verbetergroepen, nemen 

wij nieuwe kennis en vaardigheden op en geven we deze door aan het team op de 

volgende gebieden: 

 

 Verbetergroep Taal 

 Verbetergroep Rekenen 

 Verbetergroep ICT 
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 Verbetergroep HGW 

 Verbetergroep CmK 

 

OBS Michiel de Ruyter heeft gedegen kennis in huis met betrekking tot het signaleren 

van kinderen met dyslexie. Er is een protocol dyslexie dat wordt gevolgd. De 

diagnosestelling en behandeling van kinderen met dyslexie vindt buiten school plaats 

door experts. Op OBS Michiel de Ruyter is er ook een protocol dyscalculie wat op gelijke 

wijze wordt gevolgd. Er vinden geen behandelingen door leerkrachten uit het team 

plaats. De school heeft teamexpertise op het gebied van gedrag, rekenen, taal en lezen. 

Binnen onze school hebben we de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het werken 

met kinderen op de volgende gebieden:  

 

Ervaring 

Werken met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen 

Werken met kinderen met psychiatrische stoornissen of gedragsproblematiek 

Werken met meerbegaafde kinderen  

Werken met kinderen met dyslexie 

Werken met kinderen met dyscalculie  

Werken met kinderen die zich thuis in een kwetsbare situatie bevinden 

Werken met kinderen met verminderde executieve functies 

 

 

4.3 EXTERNE DESKUNDIGHEID  

 

Het zorgteam werkt nauw samen met externe instanties. Er zijn korte lijnen. Dit komt de 

communicatie en de slagvaardigheid van de ondersteuning ten goede.  

 

Externe deskundigheid  soms regelmatig vaak 

Ambulante begeleider Stromenland   x 

Schoolmaatschappelijk Werk   x 

GGD Jeugdarts x   

GGD Schoolverpleegkundige  x  

Jeugdbescherming  x  

Sociale wijkteam West  x  

Psychologenpraktijk (diverse)  x  

RID (Regionaal Instituut Dyslexie) x   

Marant    x 

Logopedie (diverse)  x  

Fysiotherapie x   

Ergotherapie  x   

Entrea x   

Karakter X   

Pro Persona x   

Iriszorg  x   

Veilig thuis x   
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5. EXTRA ONDERSTEUNING  

 

Er zijn ook kinderen met een meer specifieke onderwijsbehoefte. Hieronder vallen de 

kinderen met:  

 

 Leer- en ontwikkelingsondersteuning 

 Fysiek medische ondersteuning 

 Sociaal-emotionele ondersteuning 

 Gedragsondersteuning 

 

Deze kinderen worden besproken in het zorgteam en indien nodig in het BSOT. Meestal 

resulteert dit in een aanvraag voor ambulante begeleiding. Vervolgens kan, indien nodig, 

een arrangement aangevraagd worden. Zowel de ambulante begeleiding als het 

arrangement worden toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheid van 

Stromenland.  

 

Ambulante begeleiding 

Een deskundige met specifieke expertise komt , op aanvraag van school en na 

bespreking in het BSOT, in de groep om de leerling te observeren en geeft de school 

handelingsadviezen.   

 

Kinderen met een arrangement 

Tot 1 augustus 2014 bestond de ‘rugzak leerling’; een leerling met een speciale 

hulpvraag, die op basis van onderzoek een ‘rugzakje’ kreeg met extra gelden voor 

materiële en personele ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 zijn met de invoering van 

de wet Passend Onderwijs de rugzakjes vervangen door ‘arrangementen’. Het is de 

bedoeling dat de school kenbaar maakt welke extra ondersteuning zij nodig heeft om 

deze leerling met een bijzondere onderwijsbehoefte binnen haar school te kunnen 

houden en passend onderwijs te kunnen bieden. Op basis van het geschetste profiel 

wordt de hoogte van de extra ondersteuning vastgesteld door de Commissie van 

Toelaatbaarheid van Stromenland. 

 

De school geeft vervolgens met deze extra middelen de juiste ondersteuning. Waar nodig 

is er extra ondersteuning door middel van expertise van buitenaf. Wij onderzoeken 

steeds weer hoe we de toegekende middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. 

 

 

6. DE VOORZIENINGEN VAN DE SCHOOL  

 

Om de mogelijkheden van de school goed in kaart te krijgen, wordt gebruik gemaakt van 

vijf aandachtsvelden. Samen met bovenstaande geeft dit een redelijk beeld van de 

school.  

 

Deze vijf velden zijn:  

1. Deskundigheid 

2. Aandacht en tijd 

3. Voorzieningen 

4. Gebouw 

5. Samenwerking  
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OBS Michiel de Ruyter  beschrijft de voorzieningen tegen de achtergrond van deze vijf 

velden. 

 

Deskundigheid Zie hoofdstuk 4 : Deskundigheid. 

Aandacht en 

tijd 

Op onze school begeleiden de groepsleerkrachten de groepen. De extra 

menskracht die we beschikbaar hebben, wordt ingezet voor begeleiding 

van kleine groepjes kinderen.  

Indien van toepassing werken wij met een ondersteuner Passend 

Onderwijs die specifiek wordt ingezet voor onze kinderen met een 

zorgarrangement. Tot slot vinden wij het belangrijk om jonge mensen 

een kans te bieden het vak te leren. Zo zijn er regelmatig stagiaires en 

dus ook extra handen in de school aanwezig.  

Voorzieningen De school is ruim voorzien van de benodigde materialen en maakt 

gebruik van de moderne methoden en bronnenboeken. Er zijn 

verschillende en voldoende ICT-voorzieningen zoals digitale borden, 

pc’s, laptops, tablets en een goed werkend draadloos netwerk dat de 

hele school dekt. 

Gebouw De school is onderdeel van het wijkcentrum Titus Brandsma in 

Nijmegen-west. Middels inpandige gang is er een doorloop mogelijk 

naar het wijkcentrum. Er zijn verschillende andere instanties in het 

wijkcentrum aanwezig. Voor iedereen is het gebouw vrij toegankelijk.  

Wij beschikken over een gezamenlijke speelzaal voor onze jongste 

kinderen. Wij maken gebruik van een grote gymzaal aan de 

Zwaluwstaart voor de kinderen van groep 3 -8. 

De school heeft ruime lokalen en voor de midden en bovenbouw zijn er 

kleine ‘leerpleinen’ voor zelfstandig werken of werken in kleine 

groepjes. 

De onderbouw heeft ruime speel-leerlokalen.  

Verder beschikt de school over 2 ruimtes in barakken op het plein. 

Naast een aparte handvaardigheidsruimte heeft Michiel de Ruyter ook 

een ruimte voor ‘Bieb op school’. 

Vanuit de brede school schikt school ook over een zgn. huiskamer cq. 

activiteitenplein. 

Alle ambulante ruimtes worden optimaal bezet, waardoor de aula 

tevens teamkamer is. De school heeft vele trappen en beschikt niet 

over een lift, daardoor is het schoolgebouw niet geschikt voor kinderen 

met een fysieke beperking. 

  

Samenwerking 

 

Onze school is een ‘reguliere’ basisschool. Hierboven is beschreven 

welke kennis en expertise binnen de school aanwezig is. Via het 

zorgteam is externe kennis en expertise heel dichtbij.  

Zie paragraaf 6.3 : Externe deskundigheid. 

We werken nauw samen met ouders vanuit de driehoek ouders kind en 

school. Hierbij gaan wij ervan uit dat ouders de beste kind-kenners zijn 

en de school de beste leerling -kenner.  

“School en ouder, schouder aan schouder 
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7. ONDERSTEUNINGSGRENZEN 

 

De grenzen die de school qua ondersteuning ervaart, hebben te maken met 

onderwijsbehoeften bij kinderen die zeer leerkrachtafhankelijk zijn (letterlijk; veel 

individuele aandacht nodig hebben van de leerkracht). Bijvoorbeeld kinderen die moeite 

hebben zelfsturing aan te brengen en hierbij de leerkracht bijna volledig nodig hebben. 

Deze kinderen kunnen zeer korte tijd zelfstandig aan het werk en dit is binnen ons 

concept en model van instructie, moeilijk in te passen.  

 

Op Michiel de Ruyter kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal 2 jaar 

leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen minimaal uitstromen op het niveau van 

eind groep 6. Vanaf eind groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op 

basis van de referentieniveaus). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een  

ontwikkelingsperspectief (OPP).  

Kinderen met een bijzonder ontwikkelingsprofiel (OPP) worden bij ons begeleid binnen de 

eigen groep. De grens aan het werken met deze kinderen wordt steeds in goed overleg 

tussen leerkrachten, zorgteam en directie bepaald. Per leerling met een OPP wordt dus 

bekeken of wij deze leerling, met deze specifieke onderwijsbehoefte, dat kunnen bieden 

wat het kind nodig heeft om verder te kunnen groeien in zijn of haar ontwikkeling. Over 

het algemeen kunnen we stellen dat we een OPP kunnen uitvoeren als het gaat om een 

achterstand op maximaal twee vakgebieden.  

 

Hiernaast hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het 

begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de 

omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige 

schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met 

externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school. Deze 

kinderen verwijzen wij door naar Speciaal Onderwijs cluster 4.  

 

 

 

8. AMBITIES 

 

Onze ambitie is om kinderen in de ochtend op eigen niveau rekenen, lezen en spelling te 

laten volgen en in de middag bij andere vakken aan te laten sluiten bij hun 

leeftijdsgroep. 

Op deze manier is het dan ook mogelijk om kinderen met meer dan één 

ontwikkelingsperspectief (OPP) passende zorg te bieden.  

Voor schooljaar 2016-2017 hebben we de middelen om extra menskracht in te zetten. 

(o.a. schakelklas, VVE) 

 

Onze ambitie is om ook de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een passend 

aanbod te kunnen bieden. In schooljaar 2016-2017 willen we bekijken hoe we dit 

structureel vorm kunnen geven. 
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BIJLAGE 1: ONDERTEKENING MR 

 

Het schoolondersteuningsprofiel is in de MR besproken.  

 

 

Naam:  

 

 

Datum:  


