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Voorwoord
Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos.
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 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 het format (waarin de extra ondersteuning beschreven
staat) wordt jaarlijks geactualiseerd. In het SOP van 2017-2018 wordt de meting van de
basisondersteuning (instrument van dhr. Stam) van het schooljaar 2015-2016 gebruikt. De
Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP.
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Algemene gegevens

Schooljaar 2019-2020
School

IKC Het Sterrenbos

Brinnummer

03QR

Bestuursnummer

28147

Adres

van Wijkstraat 16a | 6851 GM | Huissen

Telefoon

026 325 1549

Naam directeur

Ellen van Bon

e-mail directeur

info@sterrenbos.nl

Naam ib-er

Vera Gallé | Tamara van den Dungen

Aantal groepen per 1/10

17

Aantal leerlingen per 1/10

432

Subregio

Overbetuwe Lingewaard

Basisondersteuning

Waarde en trots
Beschrijf datgene rond passend onderwijs waar je als school trots op bent,
waar je school door gekenmerkt wordt.
Als team koppelen wij onze waarde en trots aan de vijf pijlers van
ons onderwijs:
Veiligheid en vreedzaam
Welbevinden en veiligheid als basis voor de leerontwikkeling
Vertrouwen, in team (gehele IKC) en in ouders
Teamspirit, helpen, steunen en meedenken, 2 weten meer dan 1
Plezier, ruimte in leren
Vergroten van het leerplezier
Ruimte om te ontdekken, ruimte om jezelf te zijn
Insteken op de groeimindset, kinderen én medewerkers blijven
zich steeds ontwikkelen
Elkaar stimuleren in het vergroten van je professioneel handelen
Samenwerking
Als IKC hebben wij een doorgaande ontwikkelingslijn 0-12 jaar
Bij zorgen om een kind is er sprake van een goede communicatie en samenwerking met ouders
Ouderbetrokkenheid, samen optrekken
Totale ontwikkeling
Werken met Jeelo
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Kijken achter gedrag: wat probeert dit kind mij te vertellen dmv zijn gedrag
Taal – rekenen
Denken in kansen en mogelijkheden
Interne expertise gericht inzetten
Ontwikkeling van de leerlingen volgen, aansluiten bij niveau (zo ver dat organisatorisch mogelijk
is)
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Specifieke kennis en kunde
Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van:
Aantal
medewerkers

Specifieke deskundigheid

Opleiding

Werkervaring

2

Orthopedagogen werkzaam als intern begeleider

ja

ja

1

Orthopedagoog werkzaam als groepsleerkracht

ja

ja

2

Leescoördinatoren

ja

ja

1

Rekenspecialist

ja

ja

1

Trainers Rots en Water

ja

ja

4

Master SEN / speciaal onderwijs

ja

ja

1

Master Pedagogiek

ja

ja

1

Gedragsspecialist

ja

ja

2

Remedial Teaching

ja

ja

1

Intern begeleider

ja

ja

1

NLP Practitioner

ja

nee

Hoe wordt deze kennis en kunde in het schooljaar 2019-2020 ingezet?
-

De orthopedagogen zijn werkzaam als intern begeleider en gebruiken hun expertise bij het
vervullen van hun taken.
Leescoördinatoren verzorgen het aanbod mbt lezen, leesmotivatie, aanbod van leesboeken,
actualiseren van de mediatheek.
De trainers Rots en Water verzorgen de scholing van de mediatoren binnen de Vreedzame
School.
HB specialisme (verrijkingsgroep en zorg)
Rekenspecialist wordt ingezet voor ondersteuning en kwaliteitsverbetering rekenonderwijs
in de middenbouw.
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Extra ondersteuning
Extra ondersteuning door externe partners binnen de school
Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra
ondersteuning binnen de school?

Hoe is de organisatie en wie voert dit uit?

Dyslexiebehandeling

Adviesbureau Marant komt op school om de
leerlingen met dyslexie wekelijks
individuele behandeling te geven.

Fysiotherapie

Fysiotherapeut Desiree Sijben behandelt op
woensdagochtend leerlingen met fijnmotorische problematieken.

Logopedie

Praktijk de Praatjuf verzorgt twee dagen
per week logopedische begeleiding onder
schooltijd.

Schoolmaatschappelijk werk

Rijnstad. Op aanvraag van school en/of
ouders wordt maatschappelijk werk
aangevraagd.

Jeugdgezondheidszorg

Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland- Midden (VGGM). Periodieke
screening en consultatie door jeugdarts,
doktersassistent en sociaal verpleegkundige.

Kentalis

Ambulante begeleiding gericht op kinderen
met beperkingen in de communicatie.
Ondersteuning van hun leerkrachten.

Gemeente Lingewaard

De jeugdconsulent kan ingeschakeld worden
voor advies.
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Grenzen en mogelijkheden
Grenzen en mogelijkheden
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen
opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze grenzen
staan hieronder specifiek aangegeven:
We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen
opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Deze kaders willen
we aangeven, omdat we anders kinderen tekort zouden doen. We denken hierbij aan kinderen
die, ondanks extra ondersteuning, qua leermogelijkheden onvoldoende aan kunnen sluiten bij ons
reguliere onderwijsaanbod of kinderen met een zeer complexe begeleidingsbehoefte op het
gebied van gedrag. Wij hanteren een maximum van één eigen leerlijn per kind. Bij meer eigen
leerlijnen vergt het van zowel de leerling (op het gebied van zelfstandigheid en werkhouding) als
de vormgeving van het onderwijs in ons systeem dusdanige veranderingen, dat dit niet ten goede
komt aan de kwaliteit van onderwijs voor de leerling.
Of wij de juiste school zijn voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte blijft maatwerk.
Een goed overleg met ouders waarin verwachtingen en mogelijkheden van ouders en school
besproken worden is hierbij van groot belang. Hierbij valt te denken aan;
- De groep waar het kind geplaatst moeten worden, zit qua leerlingen en/of de maximale
begeleiding aan zorg vol.
- De leerkrachten van IKC Het Sterrenbos kunnen niet voldoen aan de specifieke
onderwijsbehoefte van de leerling.
- De kans van slagen mag niet persoonsafhankelijk zijn. Er wordt een beslissing genomen
vanuit het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding
van de leerling.
- Er moeten genoeg reële kansen voor de leerling zijn op zowel de korte – als lange
termijn.

Ambities
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)

Basisondersteuning:
-

Focus op werken vanuit leerlijnen
Vergroten leerkrachtvaardigheden op het gebied van
begrijpend leesonderwijs
Passend aanbod en richtlijnen creëren voor meerbegaafde
leerlingen
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Specifieke kennis en kunde:
-

Teamscholing en implementatie JEELO (dit schooljaar 5
projecten)
Deelname aan netwerken
Intervisie
Vergroten specifieke kennis en kunde mbt moeilijk
verstaanbaar gedrag
Vergroten gespreksvaardigheden (o.a. kindgesprekken)

Extra ondersteuning:
- Effectief inzetten van de middelen vanuit het
samenwerkingsverband, zodat kennis en kunde van de
leerkrachten door coaching wordt vergroot.
Lange termijn (max. 4 jaar)

Basisondersteuning:
-

Blijven scholen op omgang met ernstige gedragsproblemen
Werken vanuit leerlijnen
Doorgaande ontwikkelingslijn 2-14 jaar, intensieve
samenwerking met het VO (OBC Huissen)

Specifieke kennis en kunde:
-

Team blijft zich professionaliseren
Het team heeft een goede manier gevonden om de specifieke
deskundigheid van medewerkers schoolbreed in te zetten.
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