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Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 

 
 
DEEL I  INVENTARISATIE 

 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een korte typering van onze school 

 de kwaliteit van onze basisondersteuning 

 de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

 de voorzieningen in de fysieke omgeving  

 de samenwerkende ketenpartners 

 belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 
nodig aan 
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4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 
 
In hoofdstuk 2, 3 en 4 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur 
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 5 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid 
in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

In hoofdstuk 7 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 

 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 
Materialen in de klas 

 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen 

en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. 

 
Grenzen van de zorg 

 

Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  

 
Belangrijke kengetallen 

 

Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en vergelijkt deze 

met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  
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DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 
Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en 
leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen 
geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de 
toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven 
en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners, 6) materialen in de klas en 7) grenzen van de zorg een antwoord op de volgende 
vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra 
professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de 
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning op onze school. 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 
ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE 
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1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 
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2 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

 
 
 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden 
zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 
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3 Basisondersteuning 

 

 
 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat het 
percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4 Vervolg basisondersteuning 

 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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5 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts staat het 
percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
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6 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien 
hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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7 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
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8 Samenwerkende ketenpartners 

 

 
 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 
de samenwerking is. 
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9 Materialen in de klas 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke 
kwaliteit de materialen hebben.  
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10 Grenzen van de zorg 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 
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Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 
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Bijlage Scores Materialen 
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Bijlage Scores Grenzen van de zorg 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 
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1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Na overleg met onze critical friends (Bestuursdeskundigen Stichting Scala) 

passen we de volgende scores aan: 

- De interne ondersteuning procedures zijn vastgelegd wordt veranderd 

van “op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

- Leraren gaan bij leerlingen de ondersteuningsbehoefte na wordt 

veranderd van “op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

- Leraren signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften. wordt 

veranderd van “op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

- Leraren stellen groepsplannen of –overzichten op wordt veranderd van 

“op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

- Leraren voeren groepsplannen of –overzichten systematisch uit wordt 

veranderd van “op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

- Groepsplannen/-overzichten worden aangepast o.b.v. 

gegevens/evaluaties wordt veranderd van “op orde” naar “enigszins 

ontwikkeld” 

- De ondersteuning in de school is goed georganiseerd in de praktijk 

wordt veranderd van “op orde” naar “enigszins ontwikkeld” 

 

Wij zien een school met groei in de basisondersteuning. De leraren zijn 

competent en werken aan het vergroten van hun deskundigheid, zoals 

bijvoorbeeld PBS. Er zijn korte lijntjes met ouders, dat als prettig wordt 

ervaren. Er heerst een prettig pedagogisch klimaat. Er wordt 

opbrengstgericht gewerkt. 

De schoolontwikkeling is het komende jaar gericht op verder ontwikkelen 

van een nieuwe Visie op Onderwijs (zelfsturend leren) - Inrichting gebouw- 

Partners-Andere Schooltijden. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden dat we een school zijn, waar we de puntjes op de i moeten gaan 

zetten. In verband met wisseling van directie en vele wisseling van 

internbegeleiders liggen er nog een aantal zaken om op te gaan pakken. De 

zorgstructuur ligt wel vast op papier, maar moet up-to date worden gebracht en 

gedeeld worden met het team.  

Er wordt planmatig en opbrengstgericht gewerkt, maar hier kan nog meer 

structuur en vorm in aangebracht worden. 
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Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

We gaan het volgende doen om de basisondersteuning verder te verbeteren in 

kwaliteit: 

- Zorgstructuur up-to-date brengen en delen met het team 

- Meer structuur aanbrengen in het werken met groepsoverzichten. 

- PBS verder uitdiepen 

- Het rekenen Met sprongen vooruit, verder implementeren in de school 

- Team school breed scholen Met Sprongen Vooruit 

- Het programma Bouw! verder uitzetten in de onderbouw 

- De mogelijkheden bekijken om in de groepen 1-2 een nieuw LVS te 

implementeren die uit gaat van de leerlijnen  

- De eerste stappen richting zelfsturend leren worden gemaakt door het 

werken in bouwen in de middagen. Hierbij wordt een aantal nieuwe 

methodes uitgeprobeerd en wordt het team geschoold 

- Om de resultaten te verbeteren gaan we nog meer opbrengstgericht 

werken. 

 

 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het 

SWV) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Na overleg met onze critical friends passen we de volgende scores aan: 

- NT 2 hebben we binnen het bestuur naar tevredenheid 

- Schoolpsychologie/GZ Psychologie hebben we binnen het bestuur niet 

beschikbaar.  

 

Wij zien dat we de ondersteuningsdeskundigheid overal kunnen halen. Binnen 

de school hebben we niet zoveel, maar binnen het bestuur of binnen het 

samenwerkingsverband weten we wel de mensen te vinden die we nodig 

hebben. 

 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De samenwerking met de mensen die de ondersteuningsdeskundigheid 

aanbieden verloopt naar tevredenheid. 
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Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Als we kijken naar de Lambertusschool zien we dat we in ieder geval meer 

moeten investeren in vertrouwenszaken en aandacht functionaris op het gebied 

van Sociale Veiligheid. 

Hiervoor gaan we twee personen opleiden, zodat zij ook het team kunnen 

informeren en steunen. Daarnaast gebruiken wij de deskundigheid van een 

medewerker binnen Scala die expertise heeft op het gebied van Sociale 

Veiligheid. 

3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Op de Lambertusschool zien we dat we dat we weinig specifieke 

ondersteuningsvoorzieningen hebben.  

 De ondersteuningsvoorziening die we hebben is de mogelijkheid om 

kinderen te verwijzen naar voltijds hoogbegaafden onderwijs op 

Basisschool Athena in Drunen (onderdeel van Scala). 

 Daarbij maken we gebruik van de nieuwe pilot van de voorziening van 

een plusklas die sinds dit schooljaar gestart is binnen Scala. Er zijn 2 

leerlingen van onze schooljaar die gebruik van maken van deze 

Plusklas. 

 We zien veel leerlingen met een hoge Intelligentie gedurende de 

schoolloopbaan, uitstromen naar Athena. We hebben sinds schooljaar 

2017-2018 een leerkracht vrij geroosterd zodat zij de meer/hoog 

begaafde leerlingen kan voorzien van passend onderwijs op de 

Lambertusschool (Levelwerk in de groep en onderwijsaanbod buiten de 

groep). Dit aanbod wordt op schoolniveau vorm gegeven waarbij 

gebruik gemaakt wordt van de samenwerking met Athena. 

 Komend schooljaar krijgen we in het gebouw een rekenklas, waar een 

beperkt aantal leerlingen van alle SCALA scholen extra rekenonderwijs 

krijgen voor 2 dagen per week. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Het onderwijsaanbod aan de hoogbegaafdengroep verloopt naar tevredenheid 

en wordt voortgezet en verder ontwikkeld binnen de school.  

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Er is een duidelijke procesbeschrijving voor het werken met Levelwerk in de 

groep. Leerkracht is aanspreekpunt en de ambulante leerkracht is de 

coördinator van het Levelwerk.  
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Het onderwijsaanbod buiten de groep (plusklas) zal uitgebreid worden naar de 

groepen 3 en 4 naast de huidige groepen 5 t/m 8.  

Rekenklas huisvesten binnen de school en de samenwerking opzoeken. 

 

4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Als Lambertusschool hebben we niet veel voorzieningen op dit gebied. We 

hebben een invalide toilet en gespreksruimtes. 

 

 

 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden dat het invalidetoilet niet geheel naar tevredenheid is ingericht.  

 

De gespreksruimtes die we hebben, zijn te beperkt. Het is vaak het geval, dat er 

geen ruimte vrij is voor de externe deskundigen die onze leerlingen 

ondersteunen. 

Het schoolgebouw is niet rolstoelvriendelijk. Met een rolstoel kan er vanaf de 

speelplaats wel het gebouw ingegaan worden, als de deur door iemand anders 

wordt open gehouden. Dit blijkt tot op heden voldoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Invalidetoilet op juiste manier inrichten. Indien de rolstoelvoorziening die er nu 

is, niet toereikend is dan wordt deze aangepast. 

Bij de visie op inrichting zullen we kritisch kijken of we meerdere 

spreek/werkkamers kunnen creëren. 



 

           

31 

 

5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Op de Lambertusschool werken we waar nodig samen met diverse 

ketenpartners. De lijntjes zijn hiervan kort en loopt naar tevredenheid. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Met de PSZ en KDV in de omgeving is structureel contact met de leerkrachten 

van groep 1-2. Dit contact kan verbeterd worden om ook nog lijntjes met de 

(nieuwe) IB-er te gaan leggen. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De IB-er gaat contacten onderhouden met PSZ en KDV, om nog eerder de zorg 

duidelijk in beeld te krijgen en te zorgen dat de kinderen de juiste begeleiding 

krijgen. 

PSZ Haarsteeg zal gehuisvest worden in onze school medio november 2018. 

Wellicht in de toekomst uitbreiden naar een Kindcentrum waar ook KDV 

opgenomen wordt in de Lambertusschool. 

 

6. Materialen in de klas 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien dat er in de klassen van de Lambertusschool voldoende materialen 

zijn. 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De huidige methodes sluiten aan bij de hedendaagse wensen van het 

schoolteam. Er is voldoende budget voor de aanschaf van materialen in de 

kleutergroepen en aanschaf methode zaakvakken in 2019 en Engels. 

De methode met Sprongen Vooruit is aangeschaft in 2018 en daar wordt mee 

gewerkt. 

Infrastructuur op het gebied van ICT is niet toereikend. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Het volledige meubilair in lokalen en bij-ruimtes zal vernieuwd worden in 2019. 

Er zijn 40 devices binnen de school en deze worden verdubbeld komend 

schooljaar. 

De digiborden zijn niet toereikend meer in sommige klaslokalen en deze worden 

in juni 2018 vernieuwd   

Ontwikkelingsmateriaal kleuters wordt uitgebreid in 2018.  

Infrastructuur verbeteren in 2018-2019 zodat ICT goed loopt. 
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7. Grenzen van de zorg 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

De grenzen van de Lambertusschool staan beschreven in het 

schoolplan/zorgplan.  

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De grenzen van de zorg zijn wellicht niet meer actueel en/of sluiten 

onvoldoende aan bij de hedendaagse praktijk. 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De grenzen van de zorg zullen opnieuw besproken worden en gedeeld worden 

met het team en daar waar nodig aangepast en opnieuw beschreven.  

Einde schooljaar 2018-2019 zijn de grenzen van de zorg duidelijk beschreven 

en gedeeld met team, MR en ouders. 

Eventuele opmerkingen 

 

 

Samenvatting van de hoofdlijnen 

 

De basisondersteuning van de Lambertusschool is op hoofdlijnen in orde. Er kan voldoende gebruik 

gemaakt worden van de interne en externe deskundigheid die nodig is om passend onderwijs te 

verzorgen aan onze leerlingen.  

Het zorgplan met daarin een duidelijke zorgstructuur wordt opnieuw geschreven. Tijdens het 

actualiseren en bespreken van de nieuwe zorgstructuur is er aandacht voor goede afspraken en 

duidelijke beschrijving van verantwoordelijkheden binnen de school en de structuur.  

Hierbij wordt een externe deskundige betrokken die, samen met de IB-er, het plan schrijft en tevens 

het schoolteam informeert.  Het proces van de nieuwe zorgstructuur krijgt een plek in de 

overlegstructuur van de school zodat er sprake is van borging. Tevens wordt binnen het 

Kwaliteitsinstrument WMKPO een extra vragenlijst uitgezet om de kwaliteit te meten en te borgen.  

Tijdens bovenstaand proces zal de MR geïnformeerd worden over de inhoud en de voortgang. 

 

De voorzieningen die aangepast moeten worden die worden meegenomen in de upgrade van het 

gebouw in 2019.  

De samenwerking met onze Partners verloopt over het algemeen goed en kent korte directe lijnen.  

Er is voldoende zicht, ontwikkeling en budget op de aanschaf van materialen en methodes die 

nodig zijn binnen de school.  

De Lambertusschool kent een schoolteam dat zich zal herkennen in de beschreven acties tbv de 

basisondersteuning en de schoolontwikkeling. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal dit het SOP 
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uitvoering besproken worden en zal de IB-er het Plan van Aanpak en bijbehorende acties toelichten 

aan het schoolteam.  

Gedurende het schooljaar zal dit 4 keer geagendeerd worden tijdens de vergaderingen.  

DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING

 


