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Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool Ellecom.  

 

Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school  

 

 het niveau van de basisondersteuning,  

 welke extra ondersteuning de school kan bieden,  

 hoe deze ondersteuning is georganiseerd en  

 wat de ambities zijn.  
 

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband PassendWijs is 

afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf 

moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt, maar die 

niet binnen de basisondersteuning valt. 

 

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term  

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om 

zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken 

waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt 

georganiseerd. 

 

Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad 

(MR) heeft adviesrecht op het SOP.  
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Algemene gegevens 

 

Schooljaar 2015-2016 

School Stichting Montessori en Traditioneel 
Basisonderwijs Doesburg/Ellecom 

Locatie Anne Frankschool Ellecom 

Brinnummer 23ED 

Bestuursnummer 30847 

Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 0 

Adres Binnenweg 40A; 6955AX Ellecom 

Telefoon 0313415860 

Naam directeur Dick Huntink 

e-mail directeur info@annefrankschoolellecom.nl 

Naam locatieleiding Anita Edelijn 

Naam ib-er Noortje Ongkiehong 

Aantal groepen per 1/10/2014 4 

Aantal leerlingen per 1/10/2014 79 

Subregio Rheden-Rozendaal 

  

mailto:info@annefrankschoolellecom.nl
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Basisondersteuning 

 

Analyse monitor basisondersteuning 

 Wat betekent de uitkomst van de monitor van 2014-2015 voor de school?  

 Wat valt op?  

 Welke ontwikkeling heeft de school tot nu toe doorgemaakt?  

 Welke ambities zijn waargemaakt? 

De uitkomst van de monitor laat zien dat wij bij alle hoofdindicatoren voldoende tot goed scoren, 
maar dat enkele sub indicatoren nog aandacht behoeven. Hieronder een overzicht. 
 
Sterke punten: 
De volgende hoofdindicatoren zijn voldoende tot goed: 
04. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
05. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 
06. Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben, is een ambitieus 
ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld 
07. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
08. Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school 
09. De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
12. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
13. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenzorg 
 
Aandachtspunten: 
De volgende hoofdindicatoren scoren voldoende tot goed, op één subcategorie na (dat is het 
aandachtspunt) 
 
01. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
Aandacht: 1.3 De school heeft nog geen veiligheidsbeleid vastgesteld, gericht op het voorkomen en 
afhandelen van incidenten; dit komt mede door aangepaste wetgeving 
 
02. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen 
Aandacht: 2.3 De resultaten van de leerlingen worden nog niet middels de cyclus handelingsgericht 
werken twee maal per jaar geanalyseerd 
 
03. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen 
Aandacht: 3.1 De school werkt nog niet met “groepsplannen”; wel is gestart met 
“groepsoverzichten”, die 4 keer per jaar tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider 
worden besproken 
 
10. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld 
Aandacht: 10.3 Het SOP is nog geen onderdeel van het schoolplan en nog niet zichtbaar in de 
schoolgids en op de website 
 
11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg 
Aandacht: 11.6 De borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces is een aandachtspunt 
 
Met de invoering van Passend Onderwijs is het realiseren van extra handen in de klas voor een deel 
waar gemaakt. Hierdoor kan extra ondersteuning worden geboden aan kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften op één ochtend in de week. 
 
Bij de vergelijking met de eerste monitor (zie bijlage) valt op, dat we op enkele onderdelen iets 
minder scoren dan de eerste keer. Dit komt door de ervaring die we nu hebben opgedaan met 
passend onderwijs, waardoor we een aantal indicatoren kritischer hebben beoordeeld dan de 
eerste keer. We zien ook op een aantal onderdelen een betere score. 
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Specifieke kennis en kunde 

 

Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar  2014-2015 ingezet? 

Signalering en diagnostisering (hoog)begaafdheid 

Plusgroep (hoog)begaafdheid 

Uitvoeren van kleine onderzoeken 

Begeleiding van dyslectische kinderen 

 

Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: 

Aantal 
mede-
werkers 

Specifieke deskundigheid  Opleiding Werkervaring 

1 Specialist hoogbegaafdheid Master SEN Voltooid 

1 Specialist begeleiden Master SEN In opleiding 

1 Coördinatie leerlingenzorg onderbouw Opleiding Voltooid 

1 Leescoördinator  Cursus Voltooid 

6 Dyslexie Implementatiecursus Voltooid 

1 ICT Cursus Voltooid 

1 Schoolleider Primair Onderwijs Opleiding Voltooid 

1 Middenmanagement Opleiding Voltooid 

1 HGW cursus Voltooid 

1 Opbrengstgericht leiderschap Management traject Voltooid 

1 Klassenmanagement Cursus Voltooid 
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Extra ondersteuning  

 

Keuzes in de organisatie 

Op de volgende gebieden bieden wij extra 

ondersteuning binnen de school: 

Uitvoering (incidenteel, periodiek of 

structureel) en door wie: 

Extra ondersteuning voor kinderen met specifieke 

onderwijsbehoefte: 

Groep 1/2: begeleiding van een groepje leerlingen 
op gebied van fonemisch bewustzijn. 
Groep 3/4: begeleiding van een groepje leerlingen 
uit groep 3 voor extra leesondersteuning; 
begeleiding van een groepje leerlingen uit groep 
4 voor extra ondersteuning  op gebied van spelling 
en/of rekenen. 
Groep 5/6: begeleiding van een groepje 
leerlingen voor extra ondersteuning op gebied van 
spelling en rekenen. 
Groep 7/8: begeleiding van een groepje 
leerlingen voor extra ondersteuning op gebied van 
rekenen. 

Structureel: op woensdagochtend door de 

eigen leerkracht. Er is een extra leerkracht 

aanwezig om de groep over te nemen.  

Zij doet de begeleiding in groep 1/2.  

Signalering en diagnostisering (hoog)begaafdheid Incidenteel: specialist (hoog)begaafdheid 

Plusgroep (hoog)begaafdheid Structureel: specialist (hoog)begaafdheid 

Kleine onderzoeken Incidenteel: intern begeleider 

Begeleiding van dyslectische kinderen Structureel: leerkrachten in de klas 

Logopedie: “steuntje in de rug” Periodiek: logopedie praktijk Dieren 

(onder schooltijd) 

Dyslexie  trainingen Structureel: externe partner (1 keer per 

week) 
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Ambities  

Grenzen en mogelijkheden: 

In principe is ieder kind welkom op onze school. Door middel van ons zorgsysteem volgen we de 

ontwikkeling van ieder kind. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, informeren we de 

ouders. 

De extra ondersteuning krijgt vorm middels inzet van extra handen in de groepen en verder door 

individuele aandacht van de groepsleerkracht. Door onze manier van werken en de beperkte tijd voor 

individuele ondersteuning binnen de groep, kan het zijn dat we niet tegemoet kunnen komen aan de 

ondersteuningsbehoefte die nodig is voor een bepaald kind. In dat geval zullen we via het zorgteam 

extra raad en ondersteuning vragen. Indien het is te organiseren kan externe expertise worden 

ingeschakeld. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan binnen het 

samenwerkingsverband gezocht worden naar een basisschool die wel kan voldoen aan de 

ondersteuningsbehoefte van het kind. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het nodig zijn het kind 

via een toelaatbaarheidsverklaring aan te melden bij het sbo of so. 

Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn  

(max. 4 jaar) op het gebied van: 

 de basisondersteuning 

 specifieke kennis en kunde 

 extra ondersteuning.  

Korte termijn (1 Jaar) Op gebied van de basisondersteuning is de ambitie: 

Alle indicatoren worden op niveau 3 of 4 gescoord. Hiervoor worden 

de volgende acties ondernomen: 

 Het opstellen van een veiligheidsplan met daarin aandacht voor het 
voorkomen en afhandelen van incidenten 

 Het analyseren van de resultaten van de leerlingen middels de 
cyclus handelingsgericht werken 

 Hat aanpassen van de groepsoverzichten (i.p.v. groepsplannen) op 
grond van toets gegevens, observaties en gesprekken 

 Het SOP opnemen in het schoolplan en zichtbaar laten worden in de 
schoolgids en op de website 

 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces 
 

Op gebied van kennis en kunde is de ambitie: 

De Intern Begeleider heeft haar opleiding Master SEN afgerond. 

 

Op gebied van extra ondersteuning is de ambitie: 

De inhoud en opzet van de extra ondersteuning krijgt een definitieve 

vorm. 

 

Lange termijn (max. 4 jaar) Op gebied van kennis en kunde: 

Binnen het team meer expertise verwerven op een vakgebied (bijv. 

rekenen, taal, lezen). 

 

Op gebied van de basisondersteuning is de ambitie: 

Alle indicatoren worden op niveau 4 gescoord. 
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Op gebied van extra ondersteuning is de ambitie: 

De inhoud en  opzet van de extra ondersteuning heeft een 

definitieve vorm gekregen. 
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Bijlage - Eindrapportage monitor basisondersteuning 
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