
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Zakelijke gegevens (*):

Naam school: Wilhelminaschool

Straat: Gasthuisstraat 7

Telefoon: 451268

Mailadres: info@cbswilhelmina.nl

Website: www.cbswilhelmina.nl

Brinnr.: 08US

Schoolconcept

Kenmerken school en leerlingpopulatie

Korte beschrijving schoolconcept:   
Motto: ‘Samen onderwijs passend maken.’ De Wilhelminaschool is een kleinschalige, gezellige school voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Vanuit een open christelijke gedachte wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarbinnen elk kind als uniek wordt 
gezien en tot zijn recht kan komen. 
We werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht werken het uitgangspunt is. Dit 
betekent dat we uitgaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind. 
Het groepsgebeuren is op onze school van wezenlijk belang, maar daarnaast krijgt elk kind de aandacht die nodig is, om 
naar vermogen te presteren. Op de Wilhelminaschool is onderwijs een samenspel tussen kinderen, ouders en leer-
krachten. 
Voor meer informatie: zie onze Schoolgids, hoofdstuk 1. 

      
  

Korte beschrijving leerlingpopulatie:     
De laatste tien jaar zitten er alleen leerlingen op onze school met een leerlingengewicht van 1,00. Onze school behoort 
daarmee tot schoolgroep 0.  Met het instrument ‘Zorg in zicht’ meten we jaarlijks de zorgzwaarte van de groepen. Wat 
opvalt is het relatief hoge percentage hoogbegaafde kinderen (10%) en dyslectische kinderen (13%). De percentages liggen 
beduidend boven het landelijk gemiddelde, respectievelijk 6% en 2%. Per groep zijn de onderwijskundige consequenties 
vastgesteld naar aanleiding van de specifieke problemen. In algemene zin (op schoolniveau) hebben de kenmerken van de 
leerlingen de volgende consequenties voor het onderwijs en het personeelsbeleid: 
- uitvoering beleid meer- en hoogbegaafden; - realisatie plusgroep; - leerkracht met specialisatie hoogbegaafdheid; -
schoolbreed (groep 1-8) verbetertraject taal-lezen, - handelings- en opbrengstgericht werken; - groepen 1 t/m 4 wordt er 

beduidend meer tijd besteed aan taal-lezen-rekenen; - geen combinatiegroepen tijdens convergente differentiatie. 
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A. Kwantitatieve gegevens

1. Aantallen leerlingen 2011 2012 2013

op teldatum 1-10 163 168 164

Aantal lln dat VVE heeft gehad t/m groep 2 2 3 2

Percentage van de school welke lln een gewichtenregeling heeft 0 0 0

2. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 2011 2012 2013

Aantal lln met met Ontwikkelingsperspectief (OPP) 0 0 1

3. Aantal diagnoses sociaal-emotioneel   2011 2012 2013

ADHD 4 4 5

Autisme 2 1 0

Asperger 0 1 1

DCD 2 2 2

MCDD 0 1 0

ADD 0 1 2

…………………………

4. Aantal diagnoses 2011 2012 2013

Dyslexie 16 25 22

Dyscalculie 1 1 0

Hoogbegaafd IQ> 130 13 10 12

ESM 1 1 1

………………………

……………………………….

5. Aantal langdurig zieken (> … maanden) 2011 2012 2013

Aantal leerlingen 2 1 1

6. Aantal aanmeldingen en verwijzingen 2011 2012 2013

Aanmeldingen PCL 0 1 0

Aanmeldingen ZAT (oude SWV'den) 0 3 2

Aanmeldingen bij Commissie van begeleiding 0 0 0

Verwijzingen sbo 0 1 0

Verwijzingen so 0 0 1

Aantal rugzakken 4 3 4

Aantal terugplaatsingen SBO (naar uw school) 0 0 0

 



7. Uitstroomgegevens naar VO (in procenten) 2011 2012 2013

Pro 0,00% 0,00% 0,00%

Vmbo - lwoo 11,76%

Vmbo - bbl 4,80% 5,30% 11,76%

Vmbo - kbl 14,30% 5,30% 0,00%

Vmbo - tl 9,50% 5,30% 23,53%

havo 47,60% 52,60% 23,53%

vwo 19,00% 31,60% 41,18%

onbekend 4,80%

B. Inrichting ondersteuningsstructuur

8. Interne ondersteuningsstructuur (aanbod) ja nee in ontw

In te zetten personeel 

I.B x

r.t. x

klassenassistent x

ondersteuningsteam (directeur, IB,……..) x

Splistsing combinatiegroepen x

Voorzieningen organisatie

plus- of topklas x

schakelklas x

……………………………….

9. Inzet (leraar)specialisten voor (aantal klokuren per week weergeven) ja nee in ontw

Dyslexie (in uren) (5x 10 min x 5 dgn) 6 uur

Aantal dyslexieverklaringen 22

Dyscalculie (Rekenspecialist) x

Gedragsspecialist x

Motoriek x

Spraak-taal  (Taal/ leesspecialist) x

Hoogbegaafdheid x

Special Educational Needs x

Interne coach x

10. Fysieke toegankelijkheid ja nee in ontw

De school biedt voorzieningen voor leerlingen met een:

visuele beperking (Toelichting WS: We staan in principe open voor 

blinde/slechtziende kinderen; faciliteiten nog creëren en veel externe 

begeleiding nodig) x

auditieve beperking (Toelichting WS: We staan in principe open voor 

dove/slechthorende kinderen; faciliteiten nog creëren en veel externe 

begeleiding nodig) x

motorische beperking (Toelichting WS: Afhankelijk van de handicap wordt 

gekeken of er mogelijkheden op onze school te realiseren zijn; het gebouw 

geeft beperkingen) x





11. Medische handelingen ja nee in ontw

Protocol medisch handelen is beschikbaar x

12. Ketenpartners ja nee in ontw

De school heeft samenwerking(s)(overeenkomsten) met ketenpartners

in de zorg gemaakt met:

Bureau Jeugdzorg x

Maatschappelijk werk x

GGD/ jeugdgezondheidszorg x

GGZ x

Particuliere hulpverleningsinstantie (RT) x

CJG dorpsteam+ x

C. Kwaliteitsaspecten

13. Inspectienorm ja nee met attentie

De school voldoet aan het basisarrangement van de inspectie

In 2011 x x

In 2012 x x

In 2013 x

14. Didactisch handelen ja nee in ontw

Het didactisch handelen van het team wordt overwegend getypeerd door:

1 Differentiatie in instructie, verwerking, leertijd x

2 Sturend vanuit instructiemodel x

3 Zelfontdekkend leren x

4 Instructie aan meerdere niveaus x

5 Samenwerkend leren x

6 De ontwikkeling van de leerling volgend (individualiserend onderwijs) x

15. Pedagogisch handelen. ja nee in ontw

a. het pedagogisch handelen  van het team wordt getypeerd door:

1 Overwegend positieve bekrachtiging van vakinhoudelijk gedrag x

2 Overwegend positieve bekrachtiging van vakoverstijgend gedrag x

3 Benoemen van vakoverstijgende doelen gedurende de dag x

4 Systematisch belonen en straffen x  

5 Bevorderen van de basisbehoefte relatie x

6 Bevorderen van de basisbehoefte autonomie x

7 Bevorderen van de basisbehoefte competentie x

8 Systematisch en planmatig werken aan pedagigische jaardoelen x

b. van welk programma/ systeem maakt uw school gebruik:

9 Kanjertraining x

10 Vreedzame school x

11 Geen specifiek programma, maar eigen aanpak x



12 Sociale talenten, WMK-sociale veiligheid x

D. Ouders ja nee in ontw

1 De school communiceert met ouders regelmatig over de wensen en 

verwachtingen bij de begeleiding van hun kind. x

2 De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de 

begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. x

3 De leraar communiceert met ouders regelmatig over hun ervaringen met hun 

kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis.
x

4 De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het 

onderwijsondersteuningsarrangement en het ontwikkelperspectief (indien 

van toepassen) x

5 Het bestuur toont aan (aan ouders) wat ze heeft gedaan aan effectieve 

ondersteuning van leerlingen met leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele 

problemen en wat de effecten daarvan zijn. x

E. Kwaliteitsaspecten beschreven en/of in ontwikkeling

16. Beleid en voorzieningen beschreven: af in ontw

1 kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften
x

2 toelatingssbeleid, plaatsingsafspraken en ondersteuning die de school x

kan leveren

3 de interne ondersteuningsstructuur x

4 de bovenschoolse ondersteuningsstructuur en ondersteuningstoewijzing nvt

5 aanpassingen en uitbreiding van materialen, x

6 inzet middelen van het swv x

7 grenzen aan de mogelijkheden van de school om de leerling passende x

ondersteuning te geven

17. Onderscheidende aanpak beschikbaar en beschreven voor: af in ontw.

1 (beperkte) leerproblemen, x

2 ontwikkelingsperspectief dat het uitstroomniveau gaat realiseren, x

3 vertraagde/versnelde lees-taalontwikkeling, x

4 dyslexie, conform het dyslexieprotocol, x

5 vertraagde/versnelde rekenontwikkeling, x

6 dyscalculie, conform het dyscalculieprotocol, x

7 (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals faalangst x

8 werkhoudingsproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde sociale voordigheden, x

9 een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school 

handelingsbekwaam is

10 een combinatie van genoemde onderwijsbehoeften waarbij de school

handelingsverlegen is

11 HB-plusgroep x

12 LGF x



F. Kwaliteitsverbetering

Waar richtte de schoolontwikkeling zich in 2012-2013 en in het huidige schooljaar op?

Wat neemt de school volgend jaar op in het verbeterplan/ waar gaat de

school zich volgend schooljaar op richten?

Korte beschrijving waarop de school zich in het jaar 2014-2015 op gaat richten:  
- verdere uitwerking en implementatie van handelingsgericht werken  (groepsoverzichten, groepsplannen)  
- uitvoering taalbeleidsplan; 
- uitvoering rekenbeleidsplan; 
- het actief betrekken van leerlingen bij het onderwijsproces (Wat wil ik als leerling leren?); 
- de invoering van het leerlingvolgsysteem sociale vaardigheden (2e fase); 
- het aanpassen van de leerlingrapporten; 
- het driejarig project ‘Cultuur in het hart van het onderwijs’: Cultuureducatie verbinden met andere vakken; 
- het ontwerpen van een doorgaande lijn voor het vak Wetenschap & Techniek; 
 

- handelingsgericht en opbrengstgericht werken; 
- ontwerpen van groepsoverzichten en groepsplannen; 
- ontwikkelingsperspectieven; 
- ontwerp taalbeleidsplan - taalcoördinator; 
- ontwerp rekenbeleidsplan - rekencoördinator; 
- de invoering van een nieuwe leesmethode in groep 3; 
- het driejarig project ‘Cultuur in het hart van het onderwijs’: Cultuureducatie verbinden met andere vakken; 
- het ontwerpen van een doorgaande lijn voor het vak Wetenschap & Techniek; 
 


