
1 
 

 Dit is het schoolondersteuningsprofiel voor lesjaar  2022-2023 

De Stapvoorde Afdeling: 0606 

De Kolibrie 24 Bestuur: Stg OPOA 

7609 GP Almelo Brin.nr: 15HV00 

Directeur:  dhr./mevr.:    Schooltype: BAO 

De intern begeleider: Sanne Kooistra 

 

 

Dit document wordt 1x per 4 jaar in z’n geheel aangepast. Dit loopt parallel aan de duur van het ondersteuningsplan 

van het Samenwerkingsverband. Uiteraard kan het plan jaarlijks bijgesteld worden. 

  



2 
 
 

 

A-1 De Missie 

Obs De Stapvoorde biedt passend onderwijs zodat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een ambitieus 

ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit op een voor de leerling 

zoveel mogelijk passende onderwijsplek (1). Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo inclusief 

mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken onderwijs- en 

jeugdhulppartners. 

A-1 De visie 

Volgens de visie van het SWV Twente Noord wil De Stapvoorde 

a) De standaarden basisondersteuning (2)  van het SWV in de praktijk brengen. 

b) De principes volgens handelingsgericht werken en handelingsgericht integraal arrangeren in praktijk brengen. 

c) Een goede relatie tussen school en ouders realiseren: ouders als opvoedkundig partner betrekken bij 

onderwijskundige en pedagogische vragen rondom hun kind. 

d) De ambities m.b.t. Passend Onderwijs verwoorden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en deze ambities 

planmatig     uitwerken.  

e) Leerkrachten ondersteunen en stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering volgens de standaarden     

basisondersteuning, inspectienormen en het SOP van De Stapvoorde. 

f) De beschikbare middelen zodanig inzetten dat een optimaal rendement voor leerlingen en leerkrachten wordt 

gerealiseerd. 

g) Proactief de deskundigheid van alle partners in en buiten het SWV aanwenden om voor iedere leerling een passend 

arrangement mogelijk te maken. 

A-2: De Stapvoorde biedt dus zo passend mogelijk onderwijs. Zij realiseert dit door: 

Schoolconcept Visie, Missie, Ondersteuning SWV (zie ook de schoolgids; door MR op 11 juli 2018 

goedgekeurd) 

De Missie 

De missie van de obs De Stapvoorde sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De obs De Stapvoorde biedt passend 

basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk 

wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. 

De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een omgeving, die zo thuisnabij en 

zo regulier als mogelijk is.  

1. De visie 

       De obs De Stapvoorde maakt dit mogelijk door: 

⦁ De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig toe te passen; 

⦁ De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen; 

⦁ Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een 

onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken. 
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2. Ambitie passend onderwijs 

• De school werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen 

passend onderwijs kunnen volgen.  

• Het team streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen. De school beschrijft in 

het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. 

• Ter ondersteuning van het team beschikt de school over enkele gespecialiseerde leerkrachten en extra 

ondersteuningsmogelijkheden. Te weten: 2 intern begeleiders, 2 coordinatoren bibliotheek KC, 1 

gedragsspecialist, 1 specialist hoog- en meerbegaafdheid, een matrixcoach, 2 specialisten Rots & Water, 

Orthopedagoog Plusgroep(Stapvoorde/Huve), 2 coordinatoren sociale veiligheid. 

• De school beschikt over een team dat goed is voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen te voorkomen en 

te verhelpen. 

 

3. Ondersteuningsstructuur 

• De school wordt op verzoek ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam 

(E&D). Dit team bestaat uit schoolcoaches met kennis over begeleidingsoplossingen. Via het schoolbestuur is de 

inzet mogelijk van een orthopedagoog.  

• De school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- en 

leerling besprekingen. Deze groeps- en leerling besprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW 

werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen 

worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. leerling besprekingen verlopen volgens planning 

maar kunnen ook op afroep plaats vinden. Dit als snel en direct gehandeld moet worden. Bij het SOT overleg 

kunnen zowel deskundigen uit de school, het bestuur als het SWV aansluiten. Ook is het mogelijk dat 

ondersteuners uit de gemeentelijke jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, 

schoolverpleegkundige, schoolarts, leerplichtambtenaar of wijkagent. De school maakt hierdoor effectief gebruik 

van nuttige en noodzakelijke adviezen van externe partners. Over een SOT-overleg worden ouders altijd 

geïnformeerd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.  

• De IB-er heeft ook een coachende rol voor de leerkracht en de leerling. Vanuit deze rol is er naast de leerkracht 

ook betrokkenheid van de IB-er met de leerling. Soms vraagt de IB-er aan een ander lid van het SOT of een 

medewerker van het Expertise en dienstenteam hiervoor. 

• Het is mogelijk dat ondanks inzet van extra deskundigen het verwachte doel niet wordt bereikt. De 

ondersteuningsstructuur van het eigen bestuur, afdeling of SWV is dan vaak al actief geweest ten behoeve van 

de leerling. Een groeiformulier (3) geeft aan welke acties al dan niet met succes reeds zijn ingezet. Er is echter 

nog geen zicht op een blijvende oplossing. Hierdoor zijn andere acties nodig om voor de leerling passend 

onderwijs te kunnen organiseren. De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n situatie contact op met het SWV 

om ondersteuning van een trajectbegeleider te vragen. Samen bereidt de IB-er en de trajectbegeleider het 

verdere verloop van het proces voor. In ieder geval worden de ouders en de leraren betrokken bij het overleg. 

Het traject met de trajectbegeleider zoekt in de eerste plaats naar oplossingen binnen de eigen of een andere 

basisschool. Het overleg kan echter ook tot een advies leiden, waarbij een toelaatbaarheid tot het speciaal 

(basis) onderwijs aan de orde is. 
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Basisprofiel van obs De Stapvoorde 

 

De obs De Stapvoorde biedt basisondersteuning. Dit zijn afspraken over de ondersteuningsmogelijkheden, waar voor 
alle basisscholen in Twente Noord zijn vastgelegd. De school heeft in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is 
t.a.v. deze afspraken. 

Obs De Stapvoorde heeft haar onderwijs zo ingericht dat: 
⦁ vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd; 

⦁ een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt; 

⦁ er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (i.o.); 

⦁ er een aanbod is voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;  

⦁ er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. 

 
Extra ondersteuning 
Obs De Stapvoorde werkt met duidelijke afspraken om sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen te 
voorkomen. Zie daarbij pag. 5 : ‘Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden’. 

 

• De school ontwikkelt een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD 
en autisme kunnen gedijen. Hierbij wordt eerst de ondersteuningsbehoefte in beeld gebracht. Vervolgens 

wordt gekeken naar deze leerling in deze groep bij deze leerkracht. Soms kan het nodig zijn om een beroep 
te doen op extra handen in de klas (vanuit de zware zorgmiddelen). 

• De school staat open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of 

intensieve ondersteuningsvragen.  

• In het SOP heeft de school aangegeven bij welke specifieke ondersteuningsvragen het schoolteam zich meer 
of minder ervaren vindt. 

 

De ondersteuningsbehoefte per groep in beeld gebracht 
 

We hanteren hierbij het Three-tiered model: 
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Het Three-tiered model is een piramide waarin deze drie tiers (treden) schematisch 
worden weergegeven: 

1. In de onderste laag, groene laag wordt goed onderwijs gegeven voor alle leerlingen. Dit is ingebed in het 

klassenmanagement en maakt gebruik van effectief gebleken instructievormen. Binnen OPO/ Focus-PO is dit 

de basisgroep. 80% van de leerlingen profiteert hiervan. 

2. In de middelste, gele laag van de piramide worden de leerlingen weergegeven die enige mate van 

risicogedrag vertonen (de 15% risicoleerlingen): op dit niveau voert de leraar programmatische interventies 

uit in de klas. Binnen OPO/Focus-po is dit de intensieve – en de uitdagende groep. 

3. De bovenste, rode laag van de piramide geeft de ongeveer 5% van alle leerlingen aan die ernstig 

probleemgedrag vertoont. Voor deze leerlingen worden individuele interventies op maat ontwikkeld. 
 

Op alle drie treden (niveaus) is dat beslissingen worden genomen op basis van data die schoolbreed structureel 
worden verzameld. Data-driven decision making ofwel data gestuurd werken. 

 

Belangrijke kanttekeningen 

• Wij hebben onze schoolpopulatie op basis van deze piramide per groep in beeld gebracht (data-gestuurd). 

• We hebben de werkwijze van OPO/Focus-po als basiswerkwijze gekozen om te voorkomen dat er teveel 
afzonderlijke begeleidingsplannen ontstaan. We hanteren daarbij drie groepen; basisgroep, intensieve 

groep en de groep die meer uitdaging nodig heeft. Dit heeft in eerste instantie te maken met het 
leeraanbod.  

• Deze indeling komt niet altijd overeen met het waarneembaar gedrag van leerlingen. Een leerling in de 

intensieve groep kan heel zelfstandig werken terwijl een leerling uit de groep uitdaging een begeleidend 
stappenplan nodig heeft om de taak uit te voeren. 

• Zowel op het niveau van de leerling en/of groep moeten we op basis van data onze grenzen 

bepalen. Zie daarvoor: Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden. 
 
Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden 
De ondersteuningsmogelijkheden van de school kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. Als de 
begeleiding van leerlingen/een groep te ingewikkeld is, kan voor de school een grens bereikt worden. Obs De 
Stapvoorde heeft ook deze grenzen verwoord in dit SOP.  De volgende redenen bepalen de grenzen van de school:  

⦁ Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht; 

⦁ Mate van zelfredzaamheid van de leerling; 

⦁ Mate van fysieke en/of medische verzorging; 

⦁ Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is; 

⦁ Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen. 

⦁ Personele inzet. 

 

Lichte en zware zorgmiddelen 
OPOA ontvangt geen middelen om de ondersteuningsbehoeften van leerlingen of groep van leerlingen te 

optimaliseren.  

 

• De lichte zorgmiddelen worden in de jaarlijkse formatie opgenomen en wordt deels de inzet van de 
intern begeleiders van bekostigd. 

• De zware zorgmiddelen worden vanuit het SWV niet meer toegekend aan de afzonderlijke besturen. Het 

aantal verwijzingen naar het SBAO/SO bepaalt de financiële tegemoetkoming. Dit systeem zorgt ervoor 
dat, vanwege het aantal verwijzingen in het verleden, ons bestuur over zeer weinig zware zorgmiddelen 

beschikt. Er wordt in de komende periode gezocht naar een objectieve wijze van toebedeling van deze 

zorgmiddelen. Dit SOP geeft mede richting daaraan. 
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4. Aanmeldingsprocedure  

• Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. 

• Obs De Stapvoorde zal samen met de ouders en, indien van toepassing de voorschool(warme en koude 

overdracht), onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde 

leerling voldoende onderwijs kan bieden. Hierbij kan het voorschoolse ondersteuningsteam (VOT) worden 
ingeschakeld. In geval van zij-instromers wordt de informatie van de andere school en ouders ingewonnen. 

Hierbij kan het School ondersteuningsteam(SOT) worden ingeschakeld. De procedures staan in onze schoolgids. 

• Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere 

plaatsingsvoorwaarden is voldaan. 

• Indien nodig bespreekt het VOT/SOT de ondersteuningsbehoeften.  

• Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school 

onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een 
plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-

school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven). 

Ambities 

Zorgstructuur 

-Dagelijks volgt elke groepsleerkracht door observatie en signalering(incl. toetsing), de ontwikkeling van de kinderen op 

sociaal en cognitief gebied. 

-Hierbij gaat het niet alleen om wat een kind kent, maar ook hoe een kind speelt en taken uitvoert 

(executieve functies) en zich verhoudt tot anderen. 

-Onze ambitie is om kinderen goed in beeld te krijgen om daarmee de ondersteuningsbehoefte en het 

afstemmen op die ondersteuningsbehoefte te bepalen. Dit doen we o.a. data gestuurd maar ook door de 

relatie met de voorschoolse periode te versterken zodat we vanuit observatie-besprekingen en data kunnen 

bepalen of wij de ondersteuning aan een toekomstige leerlingen kunnen bieden.  

-Het voortdurend bepalen van onze grenzen t.a.v. van de hoeveelheid/frequentie en intensiteit van ondersteuning is 

onze uitdaging waarbij de leerkracht niet alleen denkt als leerkracht maar vooral als  groepsleerkracht. Ieder kind heeft 

recht op aandacht en ondersteuning. De interne en externe zorgstructuur speelt daarbij een belangrijke rol. 

-We gaan per groep standaard uit van 3 instructieniveaus (basis-intensief-uitdagend). Dit geheel conform de werkwijze 

van OPO(opbrengstgericht Passend Onderwijs). We willen daarmee de leerkracht de ruimte en tijd geven om voor alle 

leerlingen in de groep dagelijks een passend aanbod te geven. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen voor de hoofdvakken 

zo mogelijk op een eigen leerweg gezet worden (OPP=ontwikkelingsperspectief) Zie hoofdstuk “Basisprofiel van obs de 

Stapvoorde” waar voor onze school de grenzen van ondersteuning liggen. 

-Opbrengsten: Voor alle kernvakken zijn ambities vastgelegd. Deze zijn opgenomen in het systeem van Focus-po. 

Twee keer per jaar worden de opbrengsten met het team geëvalueerd en afgezet tegen onze ambities. Deze ambities 

liggen hoger dan men op grond van onze schoolpopulatie mag verwachten. In de zgnd. Onderwijsplannen liggen onze 

afspraken vast. In de komende jaren gaan we o.l.v. Focus de voortgang bepalen. In 2022-2023 staan de vakken 

rekenen en begrijpend lezen centraal. 
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Ter informatie 

De missie van de school sluit aan bij die van het SWV 

Onze school wil Passend primair onderwijs bieden. Zodanig dat onderwijs aan en begeleiding van kinderen zo snel 

mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. Dit binnen de grenzen van 

het SWV Passend Onderwijs. 

Binnen het samenwerkingsverband werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders 

en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht 

Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 

De visie: De scholen van het SWV maken dit mogelijk door: 

1. De indicatoren basiszorg en kwaliteitszorg volgens inspectienormen planmatig toe te passen. 

2. De principes volgens HGW in de praktijk te brengen 

3. Pro-actief de deskundigheid van alle partners in het SWV aan te wenden om voor iedere leerling een 

onderwijsarrangement op maat mogelijk te maken 

4. Expertise ontwikkeling en borging hiervan als belangrijk doel te onderschrijven 

Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere school. Met uitzondering van die 

leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen, als ook die leerlingen die het geven van goed onderwijs aan 

andere leerlingen in ernstige mate belemmeren. Uit een zorgvuldige beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel 

blijkt waar de grenzen van de mogelijkheden van elke school (team) ligt in deze. De school zal actief zoeken naar 

mogelijkheden deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend aanbod. Echter Passend Onderwijs is 

niet per definitie inclusief onderwijs. Binnen het SWV is daarom ook structureel sprake van samenwerking tussen BaO, 

SBaO- en SO-voorzieningen.  
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Bestuur:Stichting OPOA 

School-ondersteuningsprofiel 
Afdeling: 0606 

De Stapvoorde 

De Kolibrie 24 

7609GP Almelo 

Stg O P O A 

Brin.nr:15HV 

Schooltype: BAO 15HV00 betreffende lesjaar: 2022-2023 

Vastgesteld op: 19-06-2022 

• De leerkracht is in eerste instantie een groepsleerkracht en stemt binnen die gedachte de mogelijke 

ondersteuningsbehoeften in de groep af. Wat zijn de kansen en beperkingen? De leerkracht is zich bewust van 

zijn/haar grenzen en kan deze op een professionele wijze benoemen.  

• De volgende werkwijze/aanpak geldt daarbij: 

-De groepsleerkracht is op de hoogte van de werkwijze van OPO/FOCUS-PO. Kent de schoolambities en de 

groepsambities die gekoppeld zijn aan de schooldoelen. 

-De groepsleerkracht stelt zich op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van zijn of haar leerlingen. Dit bij de 

overdracht en vanuit eigen brede signalering en analyse. 

-De groepsleerkracht deelt voor de vakken taal en rekenen de leerlingen in drie instructiegroepen in(basis, intensief, 

uitdaging). Indien nodig en mogelijk  4 groepen op basis van uitval of  benodigde ondersteuning boven/beneden. 

De indeling wordt ook bepaald door eventuele kind- en of omgevingskenmerken/executieve functies en niet alleen op 

basis van de opbrengsten (data). 

-De groepsleerkracht houdt in zijn/haar (klassenmap) groepsmap, of in het leerlingendossier de administratie bij van de 

observatiegegevens, beoordelingen en toetsgegevens. Doordat de gegevens worden vastgelegd is het mogelijk de 

vorderingen en ontwikkelingen van het kind van jaar tot jaar te volgen. 

-Middels toetsen/observaties en leerlingbesprekingen richt de leerlingenzorg zich op alle leerlingen. Leerkrachten 

spreken minimaal 2 x per jaar alle leerlingen door met de interne begeleider en 2 x met ouders. (1e cirkel van 

zorg) 

-Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen die een leerachterstand 

of specifieke problemen hebben, maar ook om de kinderen die meer aankunnen dan het gemiddelde 

niveau in de leerstof: de begaafde kinderen (zie ook bijlage VI). Zij vragen meer van ons dan helder 

onderwijs, zij vragen extra zorg. (2e cirkel van zorg)  
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• De groepsleerkracht zelf 

-De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de groepsleerkracht. De groepsleerkracht is als eerste 

verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding aan de kinderen in zijn/haar groep.  

 

-Welke kwaliteiten vragen wij van de groepsleerkrachten om deze zorgtaak te kunnen vervullen?  

-Geeft de leerlingen voldoende tijd en gelegenheid tot leren.  

-Stelt realistische en uitdagende doelen.  

-Geeft effectieve instructie en verwerking.  

-Voert een goed klassenmanagement. 

-Hanteert een leerlingvolgsysteem.  

-Werkt voortdurend aan een positief werkklimaat.  

-Hanteert een flexibele klassenorganisatie.  

-Werkt samen met collega's en vraagt indien nodig om hulp.  

-Evalueert regelmatig de vorderingen van de leerlingen.  

-Signaleert leerlingen die opvallen in zijn ontwikkeling en/of leervorderingen.  

-Brengt vervolgens de ondersteuningsbehoefte (HGW/OGW) in beeld. 

- Biedt vervolgens volgens het EDI-model onderwijs op maat waarbij er gewerkt wordt op 3 niveaus.  

 

-Voor taalverzorging, lezen en rekenen is hiervoor de aanpak vastgelegd in Onderwijsplannen (OP’s). Dit conform de 

werkwijze van OPO.  

-Mocht een leerling op basis van zijn/haar ontwikkeling een andere leerlijn moeten volgen, wordt vanaf groep 6 een 

OPP (ontwikkelingsperspectief) voor deze leerling opgesteld. Binnen de werkwijze van OPO, waarbij uit wordt gegaan 

van 3 instructieniveaus, kan op individueel niveau specifieke aandacht nodig zijn. Ouders zijn daarover op de hoogte 

gebracht. De leerkracht evalueert de uitvoering hiervan periodiek met de IB-er. 

 

• De Intern Begeleider(Ib-er) 

-Op de Stapvoorde werkt 1 Ib-er. Voor de groepen 1 t/m 8 

-De Ib-er richt zich samen met de directie vooral op het treffen van zorgverbredingmaatregelen in de schoolorganisatie 

en het verbeteren van handelen van de groepsleerkrachten. 

-De taken van de Ib-er richten zich vooral op de coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

aandachtsgebieden van de integrale leerlingenzorg op school.  

-Op school- en groepsniveau ondersteunt de Ib-er de groepsleerkracht bij het observeren, onderzoeken en begeleiden 
van leerlingen in het bieden van zorg. Hierbij zijn de uitgangspunten van OPO in eerste instantie richtinggevend. 

-De Ib-er is betrokken bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE-beleid). Binnen de IKC’s zijn in de voorschool 
ib/vve-coördinatoren aangesteld. Onze ib-er heeft nauw contact met haar over de toelaatbaarheid van een toeomstige 
leerlingen. Een observatie ter plekke en/of deelname aan een oudergesprek (i.o.) behoort tot de mogelijkheden. 
-Het voeren van groepsbesprekingen n.a.v. groepsstaten. Het observeren van een groep of individuele kinderen. 

Oudergesprekken voeren in samenwerking met groepsleerkrachten. Het coachen van leerkrachten n.a.v. 

klassenconsultaties.  

-Inschakelen van SOT/SOT+/E&D en andere instanties en de voortgang te bewaken.  

-Het ondersteunen (begeleiden) van collega-groepsleerkrachten bij het analyseren van toets- en observatiegegevens. 

Observatie- en onderzoeksgegevens nabespreken met de groepsleerkrachten.  

-Bewaken van de leerlingdossiers.  

-Het bevorderen van verwerken van gegevens in het leerlingvolgsysteem.  

-Het schrijven van onderwijskundige rapporten, het invullen/aanvullen van de noodzakelijke gestandaardiseerde 

formulieren (bijv. het groeiformulier).  Van het SWV en evt. van andere instanties.   

-Onderhouden van contacten met externe deskundigen.  
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-Kan de juiste toets- en observatie-instrument kiezen, interpreteren en toepassen. 

-Werkoverleg met de directie.  

-Het vaardig maken van groepsleerkrachten om signaleringsonderzoek uit te voren en de resultaten weer te geven in 

individuele- en groepsstaten.  

-Het leveren van een bijdrage aan het zorgdeel van het schoolplan.  

-In overleg met directie de SOT/SOT+ of E&D inschakelen voor groep, school of zichzelf indien dit voor de goede 

voortgang gewenst is.  

-Het beheer en het optimaliseren van de orthotheek.  

-Het opstellen van de toetskalender. Ondersteunen van directie bij het maken van –en de analysering van de data 

van het leerlingvolgsysteem van OPO/FOCUS PO.  

-Samen met directie inschalen van nieuwe leerlingen. Het borgen van de zorgverbreding d.m.v. het afleggen van 

groepsbezoeken. 

-Het deelnemen aan het ib-overleg op stichtingsniveau 

 

• Nascholing: Conform het Integraal Personeels Beleid van OPOA volgt elke groepsleerkracht relevante bij- 

en nascholing. Voor IB-ers geldt hierbij de afspraak, dat zij in ieder geval een opleiding tot IB-er volgen. 

-OPO/Focus-Po: verdere implementatie van de huidige werkwijze van Focus-po en oriëntatie op de laatste 

ontwikkelingen. Gaan we hiermee verder dan vraagt dat een flinke investering op teamniveau. Rekenen en 

begrijpend lezen staan binnen onze stichting centraal. 

-Opoa/Focus-po: invoering “mate van betrokkenheid” van onze leerlingen. 

-Hoog-en of meerbegaafdheid: verkenning van Acadin en voortzetting van de gemeenschappelijke plusgroep 

Stapvoorde/Huve/Compaan. 

-Academische School: Er zijn twee werkgroepen. 1. Onderzoek executieve functies i.r.t. de implementatie op de 

Stapvoorde. 2. Wat is een onderzoekende leerling i.r.t. Wetenschap en Techniek. Zij zorgen voor verdere invoering 

en borging. 

-Begrijpend Luisteren. 3 leerkrachten nemen hieraan deel. 

Voor de komende jaren op teamniveau: 

-Leren lesgeven in een combinatiegroep/EDI-model. 

 
 

1  Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. 
Onze school werkt daarom binnen het SWV goed       samen met het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze 
vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. 2  De 
standaarden basiszorg uit het referentiekader en die van de kwaliteitszorg volgens inspectienormen zijn als 
vanzelf ook een basisnorm. 
B. Ondersteuningsstructuur volgens Samenwerkingsverband Twente Noord: 

-De Stapvoorde heeft een eigen schoolondersteuningsteam (SOT). Dit SOT houdt volgens een vaste planning groeps- 
en leerlingbesprekingen. Deze groeps- en leerlingbesprekingen vinden plaats volgens de zogenaamde HGW werkwijze. 
Binnen deze werkwijze staan planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op 
basis van hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingbesprekingen worden gepland maar kunnen ook op afroep plaats 
vinden als snel en direct gehandeld moet worden. 
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-Het SOT werkt multidisciplinair, volgens de methodiek van handelingsgericht integraal arrangeren (HIA). Bij het SOT 
overleg kunnen zowel deskundigen uit De Stapvoorde, het bestuur als het SWV aansluiten. Vanuit uit schoolbestuur 
neemt een gedragswetenschapper deel aan het SOT. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke 
jeugdzorg aansluiten, zoals de maatschappelijk werker, schoolarts, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar of 
wijkagent. De Stapvoorde maakt hierdoor effectief gebruik van adviezen van externe partners. Binnen het SOT overleg 
kunnen ouders worden uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind.  
Voorafgaand aan een SOT kan een observatie plaats vinden. Deze observatie is bedoeld als onderzoek om de 
onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. De observatie kan bijvoorbeeld plaats vinden door een 
medewerker van het Expertise en Dienstenteam van het SWV of door een gedragswetenschapper. Bij de 
terugrapportage van de observatie in het SOT worden ouders uitgenodigd. 

-Het SOT kan aan het SWV ook advies en ondersteuning vragen in de vorm van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding 
is een aanvullende ondersteuningsmogelijkheid voor De Stapvoorde. Het SWV biedt deze ondersteuning om samen met 
het SOT en ouders te onderzoeken of binnen onze school nog kansen liggen om passend onderwijs te bieden. 
De Stapvoorde wordt ondersteund vanuit het SWV via de inzet van een Expertise en Dienstenteam (E&D). Dit team 
bestaat uit schoolcoaches met diverse  specialismen. Het E&D biedt naast consultaties ook onderwijsarrangementen. 
Indien het E&D een onderwijsarrangement aanbiedt bij  een leerling, is de leerling besproken in het SOT en zijn ouders 
betrokken. Het  
Onderwijsarrangement leidt tot een Ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dit OPP wordt besproken met ouders en 
door hen mede ondertekend. 

Aanvullende opmerkingen bij de ondersteuningsstructuur van De Stapvoorde:  

M.i.v. het schooljaar 2018-2019 werken conform de werkwijze van OPO/FOCUS-PO. 

 

Met een tweeledig doel:  

A: opbrengsten realiseren    B: passend onderwijs bieden.  

 

Er zijn hierbij 6 uitgangspunten: 

 

1.Van eind naar begin(Eindopbrengsten bepalen) 

2.Van school naar groep naar leerling 

3. Middenmoot als uitgangspunt 

4. Door overeenkomst in onderwijsbehoeften groeperen. 

5. Eerst convergent dan divergent 

6. Respons op instructie bepalen.  

 

Er zijn 4 systemen waarborgen binnen OPO:  

 

1.Het onderwijsplan: Didactiek; wat doet de leerkracht? Welke strategieën past hij toe. Standaardisering door de gehele 

school. 1 plan vakspecifiek voor kleuter en 1 plan voor de groepen 3 t/m 8 dat alle grootheden omvat, de 

opbrengstambities en een passend onderwijsprogramma dat hiernaartoe leidt. 

2.Schooloverzicht: zijn de ambities van de school behaald? Hierin zien we de schoolambities, de resultaten van de hele 

schoolpopulatie(schoolopbrengsten) en de resultaten van de afzonderlijke groepen (groepsopbrengsten). 

3.Groepsoverzicht: zijn de ambities van de groep behaald? Hierin wordt de respons op instructie gemeten: 

vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en betrokkenheid. 

4.Schoolbespreking; 2x groot (Het Cito), 2x klein (tussentijdse respons op instructie). Het is gericht op teamleren 

rondom de interventies 
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De volgende strategieën worden door de leerkrachten gehanteerd:  

 

1. Onder de middenmoot/basis kan men intensiveren of vertragen.  

2. Boven de middenmoot/basis kan men verrijken, verbreden of versnellen. 

 

Elke strategie vraagt de nodige concreet te maken werkwijzen. Ter ondersteuning of ter uitdaging van een leerling. De 

respons op instructie is een combinatie van vaardigheidsgroei/leerdoelbeheersing waarbij de betrokkenheid belangrijk 

is. Ervaart de leerling leerplezier (balans tussen leergemak en leerpijn). 
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C. A-Vision / Kenmerken van de school met betrekking tot passend 

onderwijs. Resultaten zelfevaluatie: Deze zelfevaluatie is door 4 

respondenten ingevuld 

Resultaatverantwoording: 
Weergave is het percentage van de respondenten dat voor een antwoordmogelijkheid gekozen heeft, te 

weten 

wenselijk' 'Weet ik niet'  'Goed ontwikkeld'        'Ontwikkeling                          

'Voldoende ontwikkeld''              Ontwikkeling noodzakelijk' 

Onze school excelleert in: 

 
Organisatie: De school organiseert groepsbezoeken 

50% 30% 10% 0% 0% 

 
Organisatie: De school maakt constructief gebruik van de inzet van schoolcoaches uit het E&D team 

50% 40% 10% 0% 0% 

 
Mensen: De leraren kunnen passend onderwijs realiseren 

20% 70% 10% 0% 0% 

 
Kernproces: De school heeft een pedagogische aanpak die voor al haar leerlingen stimulerend, ondersteunend en insluitend is 

            20% 70% 10% 0% 0% 

 
Mensen: De IB’er stimuleert de uitvoering van passend onderwijs in de school 

50% 30% 20% 0% 0% 

 

 

    

 
Reflectie: De school bespreekt zijn plannen met direct betrokkenen, medewerkers reflecteren op hun werk. 

50% 40% 10%              0% 0% 

 
Beleid: De school heeft doelen uitgewerkt t.a.v. van passend onderwijs 

0% 50%                0% 0% 0% 

 
Partners: De school onderkent de aanvullende deskundigheid van de partners rond de school 

70% 30%                  0%                                               0% 0% 

 
Organisatie: De school organiseert SOT overleg 

100% 0% 0% 0% 0% 

 
Kernproces: De school creëert een didactische omgeving, die voor al haar leerlingen stimulerend, ondersteunend en insluitend is 

10% 70% 20% 0% 0% 
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Domeinen 

1 Mensen: het team is deskundig en voorbereid op passend onderwijs 

 

2 Beleid: passend onderwijs heeft richting en is zichtbaar 

2 Kernproces: de school biedt extra ondersteuning waar nodig 

4 Organisatie: de interne en externe ondersteuningsstructuur werkt 

5 Partners: externe partners zijn betrokken bij de ondersteuning 

6 Reflectie: het team evalueert passend onderwijs 

 

 

 

De Stapvoorde ziet in de komende periode de volgende ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs: 
Met de invoering van OPO/FOCUS-PO heeft de school duidelijk wat zijn doelen en ambities zijn. Zie onderdeel B. Er is inmiddels 
een plusgroep in IKC verband ingericht samen met De Huve .In 2022-2023 sluit De Compaan aan.  In de huidige schoolsetting 
kunnen we te weinig tegemoet komen aan de strategieën verbreden en het leren leren voor de meer- en/of hoogbegaafden op 
onze school. De besturen hebben daartoe formatie beschikbaar gesteld. 
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D. Telgegevens E. Bekostiging en besteding 

 

Leerlingaantal: 

Schooljaar Totaal aantal leerlingen 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

164 

169 

193 

200 

Deelname: 

Schooljaar SBO SO 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

- 

 

 

Gewichten: 

Schooljaar Gewicht 0,0 Gewicht 0,3 Gewicht 1,2 

2021-2022 Schoolweging:33,14 (CBS-gegevens) 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

 

 

166 

163 

 

 

 

22 

25 

 

 

 

12 

10 

 
 

 

Middelen voor lichte zorg: € 12.762,00 

Aard/Motivatie van besteding: 

Is voor een deel opgenomen in de formatie 

t.b.v. de zorgleerlingen die in elke groep 

aanwezig zijn. Deel ook de inzetbaarheid van de 

ib-ers. 
 

 

Middelen voor zware zorg: € 13.094,00 

Aard/Motivatie van besteding: 

De interne begeleiders hebben daarnaast ook 
lesgevende taken en de coördinatie van de 
plusgroep die samen met De Huve is opgesteld. 
Ondersteuning toetsen lln. met dyslexie. Het 

structureel voeren van gesprekken met 

leerlingen met HGW-problematiek (met 

specifieke kind-kenmerken).   

 

F. Toelichting of algemene opmerkingen schoolondersteuningsprofiel 

De Stapvoorde heeft de volgende aanvullende opmerkingen of toelichting t.a.v. dit SOP: 

De werkwijze van OPO/ FOCUS-PO zal de komende jaren de werkwijze zijn op basis waarvan gewerkt wordt binnen obs 
De Stapvoorde. In dit schooljaar wordt nadrukkelijk gekeken naar de meest recente update van het programma. Past 
het bij onze school? Zo ja, op welk moment en op welke wijze vindt dan de invoering plaats. Dit schooljaar zijn we 
m.b.t. de meest belangrijke cognitieve vakken aan de slag gegaan. In dit zullen we in beeld brengen welke sociaal 
emotionele onderdelen en welke executieve functies we voor onze populatie het belangrijkst vinden. Periodiek meten 
we dan welke respons we van de leerlingen terug krijgen. 
 

 

 


